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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
poskytnutí dotace pro European pole dance federation, z.s., ve výši 20 000 Kč a návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace

vzala na vědomí
potřebu vytvořit kompletně nový web ÚMČ Praha 13, který bude technicky i obsahově 
reflektovat aktuální potřeby uživatelů webu, včetně integrovaného intranetu radnice
a vzala na vědomí
protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
k veřejné zakázce Vývoj webové prezentace ÚMČ Praha 13
a schválila
předložený návrh smlouvy s vybraným dodavatelem Brilo Team, s.r.o.,  
Pražská třída 1247/24, České Budějovice 3

vzala na vědomí
protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce  
na dodávky zadané v otevřeném řízení s názvem IT a AV technika a nábytek do učeben 
FZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova
a schválila
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána:
–  pro část 1. – IT technika – účastníkem č. 3 AV MEDIA SYSTEMS, a.s., dle § 122 

odst. 2 ZZVZ, jelikož jako jediný podal nabídku pro 1. část veřejné zakázky a proká-
zal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

–  pro část 2. – AV technika – účastníkem č. 3 AV MEDIA SYSTEMS, a.s., dle § 122 
odst. 1 ZZVZ, jelikož předložil pro 2. část veřejné zakázky ekonomicky nejvýhodnější 
nabídku a prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,

–  pro část 3. – Nábytek – účastníka č. 1 MY DVA group, a.s., dle § 122 odst. 1 ZZVZ, 
jelikož předložil pro 3. část veřejné zakázky ekonomicky nejvýhodnější nabídku 
a prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, a kupní smlouvy dle 
nabídky vybraných účastníků  

vzala na vědomí
Průběžnou zprávu za desáté zúčtovací období od 1. 1. do 31. 12. 2020 – zavedení 
energeticky úsporných opatření ve školách a školkách MČ Praha 13
a souhlasila
s výplatou částky odpovídající 50 % nadúspory, tj. 575 045 Kč s DPH, společnosti 
ENESA, a.s. Tato finanční částka bude hrazena z rozpočtu odboru školství

schválila
Roční plán investic pro Domov pro seniory Zity Kabátové na rok 2022 ve výši  
320 000 Kč vč. DPH

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Revitalizace parčíku Tlumačovská – U Dvojčat, Praha 13
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Weiss & Wild, s.r.o., Konojedská 1591/41, Praha 10

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Obnova historické krteňské cesty
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Martin Pechoč, Petra Bezruče 596, Zdice

vzala na vědomí
protokol o otevírání obálek a o hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek 
účasti týkající se VZMR na stavební práce pod názvem Fitness hřiště a oprava běžecké 
dráhy – FZŠ PedF UK, Mezi Školami 2322/1, Praha 5
a schválila
smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem Sport-Technik Bohemia, s.r.o., se sídlem 
Sokolovská 126/40, Praha 8

nesouhlasila
s návrhem obecně závazné vyhlášky O místním poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci, a to z důvodu navýšení poplatku za svoz odpadu pro obča-
ny městské části a zhoršení kvality bydlení zejména na sídlištích (zápach z kontejnerů 
na bioodpad)   Zpracovala Helena Šlitrová

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

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

Pondělí – pátek: 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
Sobota – neděle:   9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00

Provozní doba o vánočních svátcích
čtvrtek 23. 12.     9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
pátek 24. 12.  ZAVŘENO
sobota 25. 12.  12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
neděle 26. 12.     9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
pondělí 27. 12.    9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
úterý 28. 12.    9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
středa 29. 12.    9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
čtvrtek 30. 12.     9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
pátek 31. 12.     9.00 – 12.00, 12.30 – 14.30
sobota 1. 1. ZAVŘENO
neděle 2. 1.  12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00

Vstupné pro dospělé
dvouhodinový blok (pondělí – pátek) – 50 Kč   
tříhodinový blok (sobota a neděle) – 50 Kč
Vstupné pro děti 6 – 15 let a seniory 65+
dvouhodinový blok (pondělí – pátek) – 25 Kč   
tříhodinový blok (sobota a neděle) – 25 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 60 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
Farmářské trhy, které se už deset let konají každé pondělí na Slunečním náměstí  
v Nových Butovicích, pro letošní rok končí. V pondělí 6. 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 2022.  -red-

Redakční uzávěrky zpravodaje STOP
Pro rok 2022 jsou termíny uzávěrek jednotlivých vydání zpravodaje STOP následující 
(v závorkách je uvedeno, kdy dané číslo vychází): leden – 6. 12. (27. 12.), únor –  
10. 1. (28. 1.), březen – 14. 2. (4. 3.), duben – 14. 3. (1. 4.), květen – 11. 4. (29. 4.), 
červen – 16. 5. (3. 6.), září – 15. 8. (2. 9.), říjen – 12. 9. (30. 9.), listopad – 10. 10. 
(28. 10.), prosinec – 7. 11. (25. 11.), leden 2023 – 5. 12. (23. 12.). -red-

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

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

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

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  
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PŘÍMÁ LINKA

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

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

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

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

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

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

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY
Vážení a milí čtenáři STOPu, 
vánoční svátky se nezadržitelně blíží a na dohled už je i konec roku 2021. Do svátečního 
jsme tedy oblékli i poslední letošní vydání vašeho zpravodaje. V krátkosti vám prozradím,  
co v něm najdete. Téma STOPu je věnováno obnově historické krteňské cesty. Architek-
tonický záměr počítá s citlivou krajinářskou úpravou v okolí zmíněné cesty, která spojuje 
starou usedlost Chaby a kostel v Krtni. Nezapomněli jsme ani na přehled vánočních 
bohoslužeb nebo tradiční příspěvek faráře Radka Tichého. Za obsahem vánoční dvoustrany 
24–25 jsme se tentokrát vypravili až do Pardubic, kde jsme si povídali o historii i současné 
výrobě perníku přímo s korunovaným Králem perníku panem Pavlem Janošem, odborníkem 
na slovo vzatým. V těchto dnech většina z nás přemýšlí, co všechno musí ještě stihnout, čím 
udělat svým blízkým radost pod vánočním stromečkem... Také si říkáte, že jestli všechno 
zvládnete, tak jste kouzelník? My vás v rubrice Víkendy bez nudy pozveme hned na dvě 
místa, která mají ale jedno společné – iluzionistu a kouzelníka Pavla Kožíška. Více se dozvíte 
na straně 27. Ani v prosincovém vydání nechybí pravidelné rubriky, Kalendář akcí, soutěže, 
ale také další rozhovor. V tomto případě jsme to měli poměrně kousek. Zašli jsme do 
Základní školy Bronzová, kde jsme trošku vyzpovídali pana Jakuba Jasenovského, druhého 
nejlepšího šéfkuchaře školní jídelny v ČR. A teď by to možná chtělo trošku pohybu. Kdybyste 
našli v předvánočním čase volnou chvilku, můžete přijmout pozvání Marty Kravčíkové na 
zhruba pětikilometrovou vycházku za koni Převalského. Na Štědrý den by mohla dětem 
zkrátit čekání na Ježíška.
Za celou redakci vám přeji nádherné vánoční svátky plné pohody, porozumění, radosti, lásky 
a hlavně zdraví.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, začal advent a zají-
malo by mě, jak se třináctka chys-
 tá na Vánoce. Kde budou ozdobené 
vánoční stromy?
Stalo se milou tradicí zdobit pro 
radost na veřejných prostran
stvích živé vánoční stromy a kaž
 dá lokalita naší městské části má 
již „svůj“ strom zasazený. Stromy 
do loňských Vánoc měly jen Sto
důlky na Šostakovičově náměstí, 
Lužiny u tržiště Luka a Nové 
Butovice před radnicí. V letoš
ním roce se od jara postupně vy
sadily další tři vzrostlejší jedle. 
První roste na náměstí u OC 
Velká Ohrada, další byla v říjnu 
vysazena u příležitosti Dne 
stromů v Centrálním parku po
blíž Kuželkárny a poslední jedle 

přibyla v listopadu u kapličky  
na náměstí v Třebonicích. 

Všechny tyto stromy jsou  
odborně vysazeny a mají výšku 
mezi 3,5 až 5 metry. Jejich vý
sadbě předchází poměrně ná
ročná a finančně nákladná pří
prava. Průměr zemního balu 
takto vzrostlých stromů bývá až 
100 cm a jejich stáří je zhruba 
dvacet let. Takový drobeček má 
hmotnost okolo jedné tuny, takže 
přesazování takto velkých stromů 
se bez speciální techniky neobe
jde. Ano, mohli bychom na vy
brané stanoviště vysadit semínko 
a vše nechat na přírodě. Čekali 
bychom ale spoustu let, než se
mínko doroste v dospělý strom. 
K tomu bychom ještě museli mít 

velké štěstí, aby takový semená
ček v prostředí města vůbec vydr
žel. Nemůžeme očekávat, že živé 
stromky, které jsme zasadili, bu
dou stejně veliké jako například 
klasický vánoční strom na Staro
městském náměstí. Takovým 
stromům je okolo sta let a po
chází zpravidla ze starých lesních 
porostů. Naše nové jedličky vy
růstaly v okrasné školce s nejlepší 
zahradnickou péčí. Věřím, že 
s ohledem na přírodu a budouc
nost je zasazení jedliček do jed
notlivých lokalit dobrým řeše
ním. Teď o ně musíme co nejlépe 
pečovat a věříme, že porostou 
a že se jim bude dařit. V prvních 
letech je budeme zatěžovat pouze 
osvětlením, případně velmi leh kými ozdobami. V ostatních lo

kalitách se však můžete opět těšit 
na vánoční stromy bohatě ozdo
bené. Podobně tomu bude ve 
všech mateřských školkách, kam 
rozvezeme živé stromky a děti  
si je přímo na zahradách samy 
ozdobí.

Přeji vám krásné Vánoce 
v kruhu rodiny a přátel a do roku 
2022 pevné zdraví, štěstí a spo
kojenost.

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

Uzávěrka příštího čísla: 6. 12. 2021  Distribuce: 27. 12. 2021 – 3. 1. 2022

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13 
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 
e-mail: vodrazkad@praha13.cz,  
internet: www.praha13.cz
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Termíny pro uzavírání manželství 
v roce 2022
Rada městské části stanovila obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 
jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území 
městské části Praha 13 v roce 2022 a dobu pro uzavírání manželství 
v době od 9.00 do 14.00 v následujících termínech: 7. 1., 21. 1., 4. 2., 
18. 2., 4. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4., 22. 4., 29. 4., 13. 5., 20. 5., 3. 6.,  
10. 6., 24. 6., 1. 7., 15. 7., 22. 7., 5. 8., 12. 8., 9. 9., 16. 9., 11. 11., 25. 11.,  
2. 12. a 9. 12.

Termín lze rezervovat pouze při osobní návštěvě na oddělení 
 matrik (3. patro) a po předložení zákonem stanovených dokladů.

 Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Praha 13 ve svátečním
Protože stále více balkonů, 
předzahrádek a zahrad se 
každoročně v předvánočním 
čase oblékne do svátečního, 
vyhlašuje městská část Pra 
ha 13 v rámci aktivit místní 
Agendy 21 fotosoutěž 
O nejkrásnější vánoční vý
zdobu balkonů, předzahrádek 
a zahrad. Zúčastnit se jí 
může každý občan naší 
městské části. Stačí zaslat od 
1. prosince do 10. ledna ma
ximálně 3 fotografie včetně 

kontaktních údajů na adresu bobysudv@praha13.cz. Své fotografie 
můžete doručit i v tištěné podobě na adresu: Vít Bobysud, ÚMČ 
Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13. Ty nejkrásnější 
získají ceny od městské části. Eva Černá

Návrhy a připomínky  
občanů bereme vážně
Ve středu 3. listopadu se v rámci aktivit místní Agendy 21 konalo 
další Veřejné projednání k připravované revitalizaci parčíku U Dobráků. 
Cílem bylo informovat veřejnost o připravované investiční akci od
boru životního prostředí a umožnit účastníkům projednání sdělit svůj 
názor k připravovaným úpravám parku. 

Zájemci, převážně z řad obyvatel Nové vsi, se vyjádřili k plánova
ným úpravám, vznesli své námitky i požadavky nebo doplňující do
tazy. Na všechny bylo v rámci otevřené diskuze reagováno a to včetně 
navazujících komentářů. 

Výsledkem projednání je domluva na úpravě projektu a na jeho 
představení při veřejném projednání. To se uskuteční pravděpodobně 
v březnu přímo na dotčeném místě.

 Za tým místní Agendy 21 Jana Janotová, koordinátorka MA21

Dotace na pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech
Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí 
ČR připravují na rok 2022 vyhlášení výzvy č. 4 dotačního programu 
Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytá
pění v domácnostech.

Tato výzva bude zaměřená na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy a to 
zejména u sociálně slabých domácností. Sociálně slabá domácnost je 
taková, která má průměrný roční příjem na člena domácnosti (žada
tele) menší nebo roven částce 170 900 Kč. Příjem musí být doložen 
daňovým přiznáním za rok 2020. Výjimku z povinnosti prokázat prů
měrnou výši příjmu domácnosti mají v současné době občané pobíra
jící důchod a studenti.

Předmětem podpory je náhrada kotle na pevná paliva s ručním  
přikládáním za:
• tepelné čerpadlo
• kotel na biomasu
• plynový kondenzační kotel
Výčet podporovaných zařízení je uveden na www.svt.sfzp.cz.

V souvislosti s výše uvedeným prosíme občany (potenciální zá
jemce) o spolupráci na vytvoření seznamu žadatelů. Ten bude pro
střednictvím Magistrátu hl. m. Prahy předán na Ministerstvo život 
ního prostředí ČR. Na základě tohoto seznamu bude stanovena výše 
alokace, která bude Praze přidělena.

V případě vašeho zájmu prosíme o zaslání identifikačních údajů 
(jméno a příjmení, rok narození, místo realizace, adresa rodinného 
domu/bytové jednotky, telefonní číslo, email) na ivanovae@praha13.cz,  
nebo písemně na adresu: Úřad MČ Praha 13, Odbor životního pro
středí, Eva Ivanova, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 5.

Termín: do 15. 12. 2021. Eva Ivanova

Spojovací schodiště na Lužinách 
získává novou podobu
Městská část Praha 13 zahájila opravu spojovacího schodiště mezi uli
cemi Archeologická a Zázvorkova. Toto značně exponované místo 
získá i unikátní podobu – profesionální graffiti na bocích schodiště 
inspirované zelení. Schodiště se nachází kousek od stanice metra  
Lužiny nad tubusem linky B a pochází ze stejné doby, kdy se metro  
na Lužinách stavělo. 

Do konce roku bude opraven povrch schodů a naistalováno ocelové 
zábradlí, odborný zásah vyžaduje také svislá konstrukce v části scho
diště. Posledním krokem bude úprava povrchu, který se musí nejprve 
očistit od sprejerských výtvorů. Specialitou těchto oprav bude ovšem 
finální úprava. 

„Všechny nás dost trápí sprejerské vandalství na veřejných místech 
a tak jsme se rozhodli, že do opravy tohoto schodiště zapojíme spre
jery profesionály, kteří na boční strany stavby navrhnou a následně 
i vytvoří celistvé dílo. Věřím, že tak postupně zkultivujeme nejen toto 
místo, ale i další v naší městské části a motivujeme tak místní tvůrce 
graffiti ke kvalitní a systematické práci,“ řekl starosta David Vodrážka.

Předpokládaná doba realizace je dva měsíce, v novém roce ho již 
místní obyvatelé budou moci použít v nové podobě. Lucie Steinerová

INFORMACE Z RADNICE
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Obnova historické krteňské cesty
Obec Krteň zanikla pravděpodobně po třicetileté válce. Zbyl tu jen kostelík 
sv. Jana a Pavla, hřbitov a studánka v lesíku naproti kostelu. Krteňský 
kostel se nachází v půlce historické královské cesty z Pražského hradu na 
Karlštejn a k tomuto místu se váže dávná pověst. Roku 1371 ležel král 
Karel IV. na svém hradě Karlštejně zachvácen zlou nemocí a lékaři mu ne
dokázali pomoci. Královna Eliška se proto vydala pěšky z Karlštejna na 
Pražský hrad ke hrobu sv. Zikmunda, aby tam obětovala osm misek ryzího 
zlata a poprosila o navrácení ztraceného zdraví milovaného chotě. Na 
zpáteční cestě Eliška na Krtni při odpočinku obdržela radostnou zprávu, 
že se Karel uzdravil. Z vděčnosti k Bohu v den mučedníků Jana a Pavla 
kapli krteňskou obdařila důchody, a tím se stala její druhou zakladatelkou. 
Zdejší kostelík byl do dnešní podoby několikrát přestavován. Dodnes prů
chozí královská cesta stará minimálně 700 let vede z Krtně na Karlštejn 
a měří celkem asi 14 kilometrů. Po vzniku měst ve 13. století vznikala síť 
dálkových, regionálních a místních komunikací, z nichž některé fungují 
dodnes. Roku 1752 Marie Terezie vydala přípis, podle kterého měly být 
u všech císařských silnic povinně vysazovány aleje stromů, z důvodů hospo
dářských, estetických, orientačních i bezpečnostních. Aleje ovocných stromů 
se vysazovaly i k méně významným cestám především na venkově. Dneš
ním trendem je tyto cesty v krajině znovu udržovat a staré aleje obnovit, 
protože již několik století tvoří obraz naší kulturní komponované krajiny.
Část staré královské cesty poblíž kostelíka v Krtni je velmi cenným kultur
ním dědictvím v příměstské krajině. Z vojenského mapování z 18. století 
je patrné, že se cesta dochovala do dnešních dnů v nezměněné formě. 

Odbor životního prostředí má oblast částečně ve své správě, a tak jsme 
se rozhodli zdejší alej obnovit. Na tuto investiční akci však chyběly fi
nanční prostředky, a proto jsme se spojili s kolegy z Nadace Komerční 
banky, a.s., – Jistota a vymysleli společný velký projekt. Nadace Ko
merční banky, a.s., – Jistota – darovala městské části Praha 13 účelově 
vázaný finanční dar ve výši 440 tisíc korun  
na realizaci první etapy projektu. Na závěrečnou realizační etapu je  
od této nadace přislíben dar ve výši 310 tisíc Kč ještě v roce 2022.  
Potřebná finanční spoluúčast je plánována z rozpočtu MČ Praha 13. 

„Obnova historické krteňské cesty“ by měla být dokončena v roce 
2022. Náš společný projekt má za cíl podpořit biodiverzitu a vytvořit 
příjemné místo pro krátkodobou rekreaci v příměstské krajině na 
území třinácté městské části, kde sídlí a působí také Komerční banka.

Po přípravě projektové dokumentace a výběru vhodného realizátora 
projektu byla zahájena úvodní etapa společnou výsadbou prvních 
21 stromů. „Ačkoliv je naše městská část tvořena většinou sídlišti, sys
tematicky a dlouhodobě řešíme zelené plochy ve veřejném prostoru. 
Obnova krteňské cesty je v tomto ohledu jeden z nejvýznamnějších 
projektů letošního roku a děkuji Nadaci Jistota Komerční banky za 
velkorysou spolupráci v rámci skvělých sousedských vztahů." řekl  
starosta David Vodrážka. Druhý listopadový den bylo zástupci KB 
a významných českých firem vysázeno prvních 20 ovocných stromů – 
jabloní, třešní, hrušní a ořešáků. Dub letní vysadili místostarostka 
Marcela Plesníková a starosta David Vodrážka, který na místě spo
lečně s předsedou představenstva a generálním ředitelem KB Janem 
Juchelkou na místě slavnostně odhalil pamětní desku. Pod vedením 
zkušených zahradníků byly pak během dvou hodin všechny připra
vené stromy vysazeny. Společné akce se zúčastnilo asi 80 lidí.

„Tato společná výsadba byla teprve začátek, budou navazovat další 
etapy výsadby stromů a keřů, které podpoří biodiverzitu, budou zde 
osazeny také další prvky, lavičky nebo zastavení, případně nějaké pří
rodní herní prvky," řekla Lucie Miovská, zpracovatelka projektové do
kumentace, zahradní architektka a krajinářka. Náš architektonický 
záměr počítá s citlivou krajinářskou úpravou v okolí historické cesty, 
která spojuje starou usedlost Chaby a kostel v Krtni. Cílem je obnova 
vegetační struktury příměstské krajiny s výhledem na její dlouhodo
bou funkci. Ze studie budoucího Západního Města je patrné, že je 
počítáno se zachováním této cenné lokality i pro budoucí generace. 
V doprovodné zeleni cesty se budou vhodně doplňovat složka keřová 
i stromová. Bude vytvořena dvou
řadá výsadba dřevin tvořená vhod
nými plodonosnými druhy, které 
jsou v této krajině obvyklé. Vedle 
celkem 34 nově vysazených odrůd 
ovocných dřevin a dubu letního 
bude vysazeno i 18 vzrůstných keřů 
jako jsou hlohy, růže šípkové 
a dříny. Krajinářská úprava by měla 
zlepšit krajinný ráz, nabídnout další 
útočiště pro různé druhy živočichů, 
podpořit prostupnost krajiny, tvořit 
ochranu proti erozi a rychlému odtoku dešťové vody. Projekt počítá 
i s vybudováním odpočívadel, dále s instalací naučných prvků, infor
mačních tabulí a přírodního workoutu.  

„Člověk od počátku své existence zanechává na planetě stopy a ně
které z nich mají bohužel negativní dopad na život. Dobrou zprávou 
ale je, že řadu z nich máme možnost napravit a pozitivně ovlivnit.  
Výsadba zeleně je jednou z těch nejúčinnějších. Vždyť jsou to právě 
stromy, které mají svůj nezastupitelný význam nejen z pohledu este
tického, ale především funkčního,“ konstatoval Jan Juchelka, předseda 
představenstva a generální ředitel Komerční banky. Dana Céová
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Městská část přispívá seniorům 
na cvičení
Radnice spolu se sportovním centrem Jeremi dotuje pravidelné cvi
čení pro seniory, které se těší velkému zájmu. Dvakrát týdně se senioři 
věnují sportovním aktivitám pod vedením profesionálních trenérů.
   „Péče o seniory je jednou z našich zásadních priorit. Pravidelný po
hyb je důležitou součástí péče o zdraví nás všech, bez ohledu na věk. 
Jsem velmi rád, že naše dotace pomáhají udržet na dostupné finanční 
úrovni i pohybové aktivity pro dříve narozené občany. Touto cestou 
děkuji i sportovnímu centru, které se na dotacích pro seniorské lekce 

Kamenná svatba – pětašedesátiletá 
společná cesta životem
Říká se, že láska hory přenáší. Pětašedesát let společného manželského 
života je toho jasným důkazem. První listopadový pátek si do obřadní 
síně radnice přišli toto výročí připomenout manželé Marie a Vojtěch 
Tišší.

„Sešli jsme se na dnešním slavnostním obřadu k významnému výročí 
svatby, které se právem říká kamenná, abychom Vám poděkovali  
a ohlédli se za dlouhým a krásným společným životem, který jste 
uměli plnohodnotně naplnit. Od té chvíle, kdy jste si v roce 1956 řekli 
na Místním národním výboru v Nové Pace své ano, uplynulo už šede
sát pět let naplněných láskou, tolerancí, trpělivostí a vzájemnou úctou. 
Sdíleli jste spolu chvíle štěstí i momenty méně veselé a byli jste si vždy 
oporou. Ze srdce Vám k Vašemu obdivuhodnému a krásnému spojení 
gratuluji a přeji Vám pevné zdraví a co nejkrásnější oslavu vaší kamen
 né svatby. Ať je každý Váš další den stejně šťastný, jako ten dnešní!“ 
řekl mimo jiné starosta David Vodrážka.

Rok 2021 je pro oba manžele opravdu rokem jubilejním. Paní Marie 
oslavila 9. dubna krásných 85 let a 21. října pan Vojtěch ještě o 5 let  
více, tedy 90 let. Ke všem výročím gratulujeme. Eva Černá

taktéž podílí,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Radnice na jed
noho cvičence přispívá částkou 70 korun a sportovní centrum 60 ko
run.“ Cvičení pro seniory organizují ve sportovním centru Jeremi již 
několik let. Účastníci za hodinovou lekci platí 50 korun, zbytek  
nákladů pokrývá radnice a sportovní centrum.
   „Lekce pro seniory jsou naší standardní prací. Cvičení vedou zku
šené lektorky, za kterými se někteří senioři vrací pravidelně. Vážím  
si dlouhodobě skvělé spolupráce s vedením městské části a věřím,  
že společně nabízíme obyvatelům třináctky maximální prostor pro 
sport i relax každý den v týdnu,“ informoval Dominik Šácha, manažer 
sportovního centra Jeremi.
   „Senioři cvičí v menších skupinkách, aby měl každý dost prostoru  
a lektor zase čas věnovat se svým svěřencům. Obecně všichni víme,  
že pohybové aktivity našim starším spoluobčanům přinášejí nejen 
lepší fyzickou kondici, ale také příjemný společenský kontakt,“ dodala 
radní Aneta Maršálová Ečeková. Lucie Steinerová 
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Nové dětské hřiště 
Vedení Prahy 13 spolu s dětmi z Mateřské školy Ke Kohinooru 
symbolicky otevřelo na louce mezi ulicemi K Hájům a Za Moto
technou dětské hřiště. Místo již vysloužilého dřevěného letadla na  
ní pro děti vyrostla salaš, kterou hlídají tři ovečky. 
   Na louce u lesa stálo několik let dřevěné letadlo, které bylo oblíbe
ným zastavením pro rodiny s dětmi i školní vycházky. Nicméně po 
mnoha letech užívání dosloužilo a městská část na stejném místě roz
místila nové herní prvky, tentokrát inspirované přírodou. 

„S ohledem na místo jsme zvolili tématiku, která se na louku u lesíka 
skvěle hodí. Prolézačka symbolizuje salaš, před kterou dvě dřevěné 
ovečky hlídá i beran. Jednotlivá dětská hřiště v celé městské části prů
běžně obnovujeme a všude, kde je to možné, používáme přírodní ma
teriály,“ informoval starosta David Vodrážka.

„Původní dřevěné letadlo už bylo nutné z bezpečnostních důvodů 
odstranit. Každá venkovní instalace se přece jen časem opotřebuje. 
Dnes místo něj mají děti k dispozici multifunkční domeček s novou 
dopadovou plochou a „pasoucí se“ ovečky s beránkem, jež mohou při 
hraní využít. Jsem si jistá, že stejně jako na dalších hřištích v naší 
městské části i zde děti stráví čas plný zábavných her,“ dodala mís
tostarostka Marcela Plesníková. Lucie Steinerová

Položení věnců a uctění památky
Státní svátky si vedení radnice tradičně připomíná položením věnců 
hned u třech památníků – ve Stodůlkách, Třebonicích a Vidouli.  
   Den vzniku samostatného Československa si připomínáme 28. října 
státním svátkem. Historii našeho státu je třeba s úctou připomínat na
příč všemi generacemi, letos je to již 103 let. Starosta David Vodrážka 
společně s místostarostou Davidem Zeleným položil 17. listopadu vě
nec také u pomníku Obětem komunismu ve Stodůlkách.
   „Sedmnáctý listopad je jedno z klíčových dat našich novodobých 
dějin. Demokratické hodnoty je třeba si připomínat stále a ne jen jed
nou za rok, když je státní svátek. Měli bychom je mít při každoden
ních rozhodnutích stále na paměti. Velice si vážím všech, kteří nejen 
tehdy bojovali za svobodu a ukončení totality v Československu. Ne
smíme zapomínat na lidi, kteří byli ochotní obětovat kariéru, svoji 
osobní svobodu a někdy i život v úsilí o obnovu svobodné společ
nosti,“ připomněl starosta.
   Pomník obětem komunismu instalovala Praha 13 jako jedna z prv
ních městských částí již v roce 1993. Lucie Steinerová

Praha 13 získala ocenění  
v soutěži Přívětivý úřad
Městská část Praha 13 získala druhé místo v soutěži Přívětivý úřad 2021 
v kategorii městských částí hlavního města. Tu již šestým rokem po
řádá Ministerstvo vnitra. Hodnotí se především stav služeb v elektro
nizaci, komunikaci, transparentnosti, participaci, klientském servisu 
nebo společenské odpovědnosti. 
   „Velmi si cením, že služby našeho úřadu jsou dlouhodobě na vysoké 
úrovni a touto cestou bych rád poděkovat především zaměstnancům, 
je to ocenění jejich kvalitní práce a přístupu ke klientům,“ řekl starosta 
David Vodrážka a dodal: „Poslední dva roky jsou pro nás všechny ná
ročné a jsem hrdý na fakt, že jsme dokázali poskytovat veškeré služby 
v maximální možné míře s respektem ke všem vládním opatřením. Vě
řím, že tento standard nejen udržíme, ale budeme služby pro občany 
i nadále zlepšovat.“

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností 
obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Zá
kladní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či 
běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu 
představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování pří
větivosti úřadu.  Lucie Steinerová
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Advent a Vánoce
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. 
v Praze 13 – Stodůlkách

Neděle 5. 12. – Přijde sv. Mikuláš 
•  16.00 hod. – Setkání se sv. Mikulášem a laskavými anděly  

v Komunitním centru sv. Prokopa (přihlášení předem 
na  www.farnoststodulky.cz je nezbytné, příspěvek  
na mikulášský balíček je 100 Kč na rodinu).

Čtvrtek 23. 12. – Betlémské světlo
• 16.00 – 18.00 hod. –  Možnost vyzvednutí v kostele  
   sv. Prokopa po mši sv. a pak ještě na Štědrý den při všech 
   bohoslužbách, včetně půlnoční. 

Pátek 24. 12. – Otevřeno pro modlitbu  
a k prohlídce betléma
• 14.00 – 16.00 hod. – Budou otevřeny kostel sv. Jakuba St.  
    i kostel sv. Prokopa.

Sobota 25. 12. – Otevřeno pro modlitbu  
a k prohlídce betléma
• 15.00 – 17.00 hod. – Bude otevřen kostel sv. Jakuba St.
• 17.00  hod. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční, účinkuje 
   Stodůlecký chrámový pěvecký sbor s hosty a orchestrem.  
   Řídí Jiří Kubík. 

Sbor církve bratrské v Praze 13 

Sobota 18. 12. – Zářivá noc 
• 14.00 hod. – Vánoční stezka s tajenkou - vydejte se  
   s mladými ovečkami Any a Tobym na pátrání po zachránci
   jejich stáda. Cestou o něm uslyšíte různá proroctví. Stezku 
   si můžete projít kdykoli mezi 18. – 25. prosincem v Řepoře, 
   ve 14.00 hod. se můžete přidat k lampionové procházce  
   s dětmi ze Školy Celým srdcem (www.celymsrdcem.cz).

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

V KOSTELE SV. JAKUBA ST.
Pátek 24. 12. – Štědrý den 
• 17.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně 
• 24.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně

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

Neděle 26. 12. – Svátek sv. Štěpána a Svaté Rodiny 
•   8.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů
•   9.30 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

Sobota 1. 1. 2022 – Slavnost Matky Boží,  
                                   Panny Marie
•   8.00 hod. – mše sv.
.................................................................. 
V KOSTELE SV. PROKOPA v Komunitním centru 
Pátek 24. 12. – Štědrý den 
• 15.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně  
   (pro rodiny s dětmi) 
• 22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně

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

Neděle 26. 12. – Svátek sv. Štěpána a Svaté Rodiny 
•   9.30 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů
• 11.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

Sobota 1. 1. 2022 – Slavnost Matky Boží,  
                                   Panny Marie
• 11.00 hod. – mše sv.
..................................................................
ŘECKOKATOLICKÝ CHRÁM SV. KŘÍŽE A SV. HELENY               
(při železniční trati nad Bílým Beránkem, zastávka 
autobusu č. 225) 

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

Pátek 24. 12. 
• 14.00 hod.– Narození Christovo podle gregoriánského  
   kalendáře ve staroslověnštině

Neděle 26. 12. 
•   9.00 hod.– sv. liturgie v ukrajinštině 

Neděle 2. 1. 2022
•   9.00 hod.– sv. liturgie ve staroslověnštině 

Neděle 9. 1. 2022
•  9.00 hod. – Narození Christovo podle juliánského kalendáře 
               v ukrajinštině

Poté zase pravidelně každou neděli od 9.00 hod. - v sudé 
týdny v ukrajinštině a v liché týdny ve staroslověnštině.  
Chrám je vytápěn a osvětlen.
.................................................................. 
Sbor církve bratrské v Praze 13 

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

Neděle 19. 12. 
• 9.00 a 11.00 hod. – První adventní bohoslužba 

Neděle 26. 12.
• 9.00 a 11.00 hod. – Druhá adventní bohoslužba 

Stánek s hotdogy a vánoční příběh
Patrik MacDonald si otevřel jednoduchý stánek s hotdogy na Hun
tingnton Drive v Kalifornii a o tři roky později ho převzali a rozšířili 
jeho dva synové. Zavedli prodej grilovaného občerstvení a donášku  
do auta. O několik let později byl jistý pan Kroc natolik překvapen,  
že si tito bratři koupili osm jeho mixérů na výrobu mléčných nápojů, 
že jejich restauraci navštívil. Koncept ho zaujal až tak, že s bratry začal 
spolupracovat – a právě jeho příchod přinesl celonárodní a celosvětový 
rozvoj řetězce McDonald’s. Z kolika stánků s párkem v rohlíku se 
stane celosvětová síť restaurací? Možná jim chybí pan Kroc, někdo, 
kdo by dodal nový nápad a elán. 
   Betlém v Judsku byl svého času jako jeden z mnoha stánků s rych
lým občerstvením. Maloměsto, které se nelišilo od jiných maloměst. 
Ano, mělo slavného rodáka, krále Davida. I ti, kdo nečetli Bibli od  
začátku do konce, ho budou znát, protože jako mladý kluk úspěšně 
vyhrál v boji nad obrem Goliášem. Jenže... Které maloměsto nemá 
slavného rodáka? Byl to ne pan Kroc, ale sám Bůh, který Betlému  
dodal nový nápad, nový elán – souběhem náhod (ale kdo zná Boha,  
ví, že náhody neexistují), přivedl Bůh do Betléma tesaře Josefa se 
snoubenkou čekající dítě počaté z Ducha svatého. Z provinčního 
města se rázem stalo město ozářené nebeskou slávou, v němž lidé 
mluvili s anděly a do něhož se sjížděli politici a vědci světového 

významu, aby přinesli malému dítěti vzácné dary. Ještě dodnes zpí
váme v koledách o pastýřích, kteří na vlastní uši slyšeli zpěv andělů 
nad pastvinou i o třech králích – mudrcích, z nichž jeden přicestoval 
až ze vzdálené Etiopie. 
   Betlémský příběh říká, že v Božích očích není nic malého a nevý
znamného. Kde člověk vidí stánek s párky v rohlíku, Bůh vidí síť 
úspěšných restaurací. Kde člověk zažívá nepatrnost, únavu  
a rezignaci, Bůh  
přináší příležitosti.  
Kde se člověk potý  
ká s hříchem, Bůh  
dává požehnání  
a milost, která  
je silnější. Kdyby 
bratři MacDonal
dové nepřibrali pana 
Kroce, jejich děti by 
dodnes prodávaly 
grilované maso. 
Kdyby Betlém ales
poň ve stáji neubytoval Josefa s Marií, byl by dnes zapomenutou osa
dou v Palestině. A jak to bude s námi? To záleží, zda přizveme ke 
spolupráci Boha, nebo ne.  Klidné vánoční svátky přeje Radek Tichý, katolický farář Prahy 13
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Budoucím generacím
Starosta David Vodrážka spolu s farářem Radkem Tichým 3. listo
padu společně vystoupali na věž kostela sv. Jakuba Staršího v histo

rické zástavbě Stodůlek 
a vložili symbolický 
vzkaz pro budoucí gene
race do renovované ko
pule. Kostelní věž právě 
získala novou střešní kry
tinu a následovat bude 
i oprava střechy nad 
vlastním kostelem.

„Věž kostela sv. Jakuba 
Staršího v historické zá
stavbě Stodůlek je jednou 
z historických dominant 
naší městské části. Dnes 
jsme využili dokončení 
renovace střechy věže 
a vložili do opravené ko
pule společný vzkaz bu
doucím generacím,“ 
řekl starosta David 
 Vodrážka a dodal: „Tím 
nejdůležitějším, co bu

doucím obyvatelům předáváme, je místní příroda, úcta k historii 
a strategický rozvoj městské části, na který budou moci navázat. 
Osobně věřím, že se zde i dalším generacím bude příjemně bydlet 
a pracovat.“

„Stodůlecký kostel byl postaven na místě svého staršího předchůdce 
v roce 1903 a v 90. letech dostal novou střešní krytinu – asfaltový 
 šindel. Ten bohužel po třiceti letech – mnohem dříve, než býváme 
u církevních staveb zvyklí – dosloužil. Přistoupili jsme proto k jeho 
postupné výměně. Protože střecha věže je na pokrývačskou práci nej
náročnější, začínáme právě od ní, v dalších dvou letech se bude pokra
čovat střechou nad vlast   
ním kostelem,“ upřesnil  
Radek Tichý, katolický  
farář Prahy 13.

Novou krytinou je be
ternitcembrit, který je 
lehčí, má delší životnost 
a na sousední budově fary 
se již osvědčil. Postavené 
lešení bylo zároveň příleži
tostí vyspravit fasádu, 
která na návrh zástupců 
památkové péče dostala 
lehce okrovější odstín. 
Byly také sneseny korouh
vičky z nároží i velký kříž, 
které byly znovu pozla
ceny. Ve věži kostela se bohužel neskrývalo poselství předchozích ge
nerací, jak tomu někdy bývá, o to větší hodnotu má poselství, které do 
ní bylo vloženo dnes.

Opravu střechy a fasády platí katolická farnost ze sbírek mezi věří
cími. Přispěl také grant z Ministerstva kultury ČR. Lucie Steinerová

Do poslední letošní rubriky Vaším objektivem jsme 
vybrali fotografii paní Venduly Havelcové. Protože 
jsme do doby uzávěrky prosincového vydání v Praze 
neviděli ani vločku, sáhli jsme do našeho archivu, 
který ukrývá spoustu krásných fotografií, které nám 
průběžně posíláte. Díky nim můžeme navodit 
atmo sféru blížících se Vánoc. Věříme, že se zasně
žené motolské golfové hřiště líbí i vám. 

Mnozí si jistě všimli, že některé ze zaslaných 
snímků jsme použili jako fotografie ilustrační, jiné, 
pořízené na výšku, jsme dali i na titulní stranu 
STOPu. V případě, že si přejete, aby byla vaše 
 fotografie (musí být na šířku) použita výhradně 
v rubrice Vaším objektivem, uveďte to prosím  
v emailu.

Podaříli se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete nám ji na 
stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. Za všechny 
snímky, které jste nám již poslali nebo je teprve 
pošlete, vám mnohokrát děkujeme. Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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Zdravé hubnutí  nyní 
i v Nových Butovicích
Zdravé hubnutí  nyní 
i v Nových Butovicích
Intenzivní, ale zdravé hubnutí , při 
kterém nebudete hladovět.

Udržitelně a bez jojo efektu!

Těšíme se na vás na adrese: 
Seydlerova 2451 
(Poliklinika Lípa Centrum, přízemí), 
Praha 5 – Nové Butovice

Objednejte se na konzultaci 
na tel.: +420 725 582 751

www.naturhouse-cz.cz

10% sleva 
na produkty při 
první konzultaci
(pokud přijdete s vystřiženým 
inzerátem do konce ledna 2022)

v rámci metody
et

Be
zp

latné konzultace
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Volby a tajné hlasování ve 4.B
Na začátku října se voleb účastnili nejen občané ČR starší osmnácti 
let, ale také žáci 4.B ZŠ Mohylová. Nejprve proběhla volební kampaň. 
O přízeň voličů usilovaly pomocí lákavých billboardů tři politické 
strany. Děti si udělaly předběžný výběr svých favoritů, přičemž se roz
hodovaly na základě toho, jak je plakáty oslovily výtvarným zpracová
ním a deklarovanými sliby. Dobře ale věděly, že sliby jsou chyby a že 
správný volič se musí rozhodovat především na základě volebních 
programů. Politické strany proto musely s pravdou ven. Naši zodpo
vědní voliči si jednotlivé programy pořádně prostudovali a poté mnozí 
svůj původní výběr změnili. Hlasování bylo tajné a všichni si museli 
dávat pozor, aby odevzdali platný hlasovací lístek. Nadpoloviční vět
šinu nezískalo žádné politické uskupení. Dvě strany s největším po
čtem hlasů se budou muset dohodnout na koalici. Třetí strana jedno
značně propadla, protože jen slibovala nemožné věci a šlo jí pouze 
o moc. Volební účast byla stoprocentní. Za několik let se můžeme 
 těšit na zodpovědné občany, kteří se svého práva volit nevzdají.
 Simona Kocourková

Tematický týden propojil svět
Těsně před podzimními prázdninami čekal na žáky z 1. stupně FZŠ 
prof. O. Chlupa další tematický týden, tentokrát s názvem Propojený 
svět. Začal v atriu školy, kde učitelé pro děti připravili divadelní 
scénku o národech, které se neumí dohodnout, jen se hádají a nepo
máhají si.

Pak už se každá třída věnovala některému ze států. Děti vyhledá
valy informace, vařilo se, poslouchaly se pohádky z různých zemí. 
Kaž  dý den ráno zazněl ve školním rozhlase pozdrav – rusky, ukrajin
sky, čínsky, vietnamsky, slovensky, řecky, arabsky, italsky i mnoha dal
šími jazyky.

Do mnoha tříd přišel během týdne odborník na určitou zemi, kul
turu, národní zvyky dané země. Děti se více dozvěděly o Polsku, Ma
ďarsku, Ukrajině, Francii nebo třeba o Kazachstánu, Číně či Brazílii. 
Druháci se dokonce zvládli spojit online s kamarády z Itálie. 

Na chodbách školy přibyla základní slova ve vybraných jazycích 
s obrázky i s výslovností a ve vestibulu školy je k vidění výstava.

Na konci týdne se všechny děti z 1. stupně opět sešly v atriu školy. 
Tentokrát učitelé zahráli scénku, ve které se národy již dokázaly do
mluvit a spolupracovat. Poděkování patří všem pedagogickým pracov
níkům za přípravu aktivit a dětem za to, jak skvěle se do nich zapojily.

 Kristýna Krečová

Teribear Terezy Maxové nás 
rozhýbal
V polovině září jsme v ZŠ s RVJ Bronzová odstartovali charitativní 
běh Teribear. Akce jsme se zúčastnili hned dvěma způsoby. Přispívali 

jsme za jednotlivé třídy, kdy žáci se 
svými třídními podnikli v Centrálním 
parku „běžeckou hodinku“, dále jsme 
vytvořili tým Bronzovka, kde letos ne
byli zapsaní pouze naši pedagogové, 
ale dokonce se připojili i rodiče.    

Soutěžili jsme mezi sebou navzá
jem, aktivní maminky se držely na 
předních příčkách a nenechaly nikoho 
z týmu zahálet. Burcovaly nás svými 
obdivuhodnými výsledky k dalším vý
konům. I přesto, že se některým při
hlášeným bohužel nepodařilo zpro
voznit poměrně složité propojení 
potřebných aplikací k načítání uběh
nutých kilometrů, umístil se náš tým 

Bronzovka na 113. místě z 597 přihlášených. Celkem jsme uběhli,  
nachodili a najezdili 803,6 terimetrů a přispěli jsme tak 16 072 Kč 
dětem a rodinám v nouzi! 

Děkujeme všem, kteří se do našeho týmu přihlásili a táhli za jeden 
provaz.  Alena Morávková, Ivana Štrábergerová

V parku tloukli špačky 
První říjnový pátek proběhlo v Centrálním parku tlučení špačků. 
Ochránci zvířat však mohou zůstat klidní. Nešlo o vybíjení ptactva, 
ale o provozování tradiční vesnické zábavy spočívající v odbíjení 
dřevěného kolíku holí. 

Hra našich předků zažila v naší městské části vzkříšení. První 
soutěž v této disciplíně na území Prahy 13 proběhla za účasti dvanácti 
místních nadšenců a značného zájmu kolemjdoucích a diváků. 
Někteří z nich neodolali a tuto hru si vyzkoušeli. 

V rámci soutěže bylo dosaženo rekordního odpalu 37 metrů. 
Vítězem „lužinského špačkování“ se stal a cennou trofej získal pan 
Milan Dušek. Hlavní aktéři 1. ročníku soutěže se dohodli na 
upřesnění pravidel a příští rok vyhlásí soutěž pro širokou veřejnost.

 Jaroslav Matýsek 
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FZŠ Mezi Školami má nové logo
Po dlouhých letech se naše škola 
může pochlubit novým logem. 
Máme z něj skutečnou radost.  
Na rozdíl od původního je znatelný 
moderní design a výrazná linka do
dávající grafice na srozumitelnosti 
a dynamice. Hlavním motivem loga, 
starého i nového, je nadčasový sym

bol spirály vědění, kterou lze vidět před budovou školy. Věříme, že se 
bude líbit i vám. Daniel Cehula

Keltský svátek slavíme i u nás
Halloween je původně keltský svátek, který se na konci října dodnes 
slaví převážně v anglosaských zemích. V tomto období se měnilo po
časí a Keltové věřili, že se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. 
Zvyky dnešního Halloweenu se rozvinuly v Irsku. Některé se zacho
valy dodnes, jako např. vydlabávání dýní, zapalování ohně (svíčky) 
a převlékání do kostýmů.

Naše třída 2.C si tento svátek připomněla projektem, který probíhal 
v jednotlivých předmětech celý den. Děti si vyrobily 3D obrázky 
s různými halloweenskými motivy, v angličtině procvičily slovní zá
sobu a v matematice objevily obrázek dýně skrytý v soustavě souřad
nic. Všichni jsme si také připravili nějaký kostým, pouštěli jsme si 
strašidelné písničky a nezapomněli jsme ani na výzdobu třídy a slad
kosti. A to také díky rodičům, kteří náš den podpořili.

  Pavla Kučerová, třídní učitelka, ZŠ s RVJ Bronzová

Adventní kalendář na plotě
Od 1. prosince se můžete na plotě DDM Stodůlky seznámit u 24 za
stavení s některými zajímavými i třeba podivnými vánočními tradi
cemi a zvyky v různých zemích světa. Můžete se těšit na zvyky 
z Ukrajiny, Belgie, Ruska, Itálie, Norska, Kypru... A pokud děti ně
který zvyk nadchne a chtějí soutěžit, mohou nakreslit obrázek podle 
popisu tradice v dané zemi a do 19. prosince ho vložit do schránky 
DDM Stodůlky, nebo ho vyfotografovaný poslat emailem na sou
tez@ddmstodulky.cz. Všechny doručené obrázky budou slosovány.  
Na výtvarném díle vytvořeném ve formátu A4 libovolnou technikou 
uveďte jméno a příjmení autora, věk a kontaktní telefon. Losování 
bude rozděleno na 3 věkové kategorie – předškolní děti, mladší školní 
věk a starší školní věk. Své výtvory pak můžete zhlédnout v galerii on
line na www.ddmstodulky.cz. V pondělí 20. prosince od 17 hodin 
proběhne losování výherců. Výherci dostanou věcnou odměnu.

Akce probíhá v rámci projektu Společná adresa – Praha 13 zaměře
ného na integraci cizinců za finanční podpory MČ Praha 13 a Minis
terstva vnitra ČR.  Zdeňka Hiřmanová

První školní Halloween
Třída 1.C ze ZŠ Bronzová miluje Halloween! Děti si užily celo
týdenní halloweenský projekt. Vyráběli jsme halloweenské dekorace, 
v matematice jsme počítali nejrůznější příšery a v angličtině se naučili 
zpívat a tančit písničku Spooky, Spooky. Žáci si krásně vyzdobili třídu 
dýněmi, strašidly, čarodějnicemi a nejrůznějšími příšerkami. Také jsme 
společně vyrobili strašidelné hrady a nazdobili jednu nástěnku ve 
škole. Udělali jsme zkrátka všechno, abychom si letošní Halloween 
skvěle užili. Pavlína Tomsová
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Projekty sklidily úspěch 
v Hanáckých Athénách
Začátkem listopadu se v Kroměříži konala XVI. odborná konference 
O tradiční lidové kultuře na Hané. Posluchače velmi zaujal dvacetimi
nutový příspěvek představující dva projekty realizované ve FZŠ Mezi 
Školami – Velikonoční zprávičky a Mega velikonoční soutěž. Projekty si 
kladly za cíl seznámit žáky s některými tradicemi předvelikonočního 
období, přičemž oba vycházely z kulturního dění právě na Hané.

Velikonoční zprávičky (2018) jsme vysílali každé pondělí od Maso
pustu do Božího hodu velikonočního formou školního hlášení. 
Osmákům a deváťákům se podařilo v rámci předmětu IT několik  
dílů natočit, sestříhat, vytvořit titulky a zveřejnit na školním Fb.

Osmitýdenní Mega velikonoční soutěž (2021) probíhala v době dis
tančního vyučování online. Na webu školy byl každé pondělí zveřej
něn krátký článek o tradicích spojených s nadcházejícím týdnem 
a soutěžní úkol. Děti poslouchaly autentické vyprávění dědečka, hle
daly v přírodě „kočičky“, nebo pekly preclíky. Nejlepší řešitelé byli sa
mozřejmě odměněni.

Toho, že na konferenci byl příspěvek pořadateli vybrán a bude též 
následně publikován ve sborníku, si velice vážíme. Svědčí to o vysoké 
kvalitě našich školních akcí a jsme rádi, že se do nich naši žáci s chutí 
zapojují.  Veronika Nirnbergová

Podzimní floristika
Poslední říjnové úterý se 
uskutečnila ve spolupráci 
městské části Praha 13 
s Římskokatolickou farností 
sv. Jakuba St. akce pro se
niory s názvem Podzimní 
floristika. Úvodní slovo měli 
farář Radek Tichý a radní 
Aneta Ečeková Maršálová. 
V průběhu jedné hodiny si 
třicítka přítomných senio
rek, ale i seniorů, vytvořila 
z připraveného materiálu 
podzimní výzdobu vhodnou 
jak na Dušičky, tak k vý
zdobě v interiéru.
.  Iva Dvořáčková 

Udělejte si radost
V pátek 12. listopadu přinesla dcera pozdrav, který dostala na stanici 
metra Lužiny od žáka 4.C Základní školy Bronzová. Udělalo to ra
dost nejen jí, ale i mně doma. Je to dobrý nápad, tak se chci s vámi 
o radost podělit a poděkovat dětem i paní učitelce.  Zdeňka Burianová 

Hallowenská párty
V úterý 2. listopadu se v naší Mateřské škole Pohádka konala Hallo
weenská párty. Děti přišly ve strašidelných maskách, užily si spoustu 
legrace, soutěží a společně jsme dlabali dýně. Děkujeme rodičům za 
krásné masky se strašidelnou tématikou. Nikdo se nebál a všichni 
společně oslavili Halloween tancem. Věra Schreierová, ředitelka

Osmáci měli tvořivé dopoledne
V rámci tzv. Polytechnického hnízda připravil Dům dětí a mládeže 
Stodůlky pro žáky 8.B FZŠ Trávníčkova zajímavý program. Skupinka 
chlapců se zaměřila na sestavování modelů aut. Ze stavebnice VEX 
IQ kluci vytvořili auta, která pak ovládali dálkovým ovladačem. Jako 
bonus přistavovali lžíci bagru, s níž zvedali papírovou kouli. Skupinka 
děvčat si v průběhu dopoledne vytvořila krásné měděné šperky. Domů 
si pak dívky odnášely originální náušnice, náhrdelníky nebo prstýnky.
  Markéta Vignerová
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Sháníte školku nebo jesle?
Soukromé školky a jesle SmartKids otevírají 
v Praze 13 již třetí pobočku. Od ledna 2022 nás 
nově naleznete i v blízkosti stanice metra Luka. 

Nové kamarády a kama
rádky rádi přivítáme 
v krásných, nově zrekon
struovaných prostorech, 
které dětem nabízí ro
dinné prostředí plné zají
mavých podnětů. Indivi
duální přístup zajistí 
zkušený tým paní učite
lek a tet. Program zahr
nuje dopolední vzdělávací 
blok a pestré odpolední 
kroužky v ceně školného. 
Zápis již probíhá. 

Pro více informací navštivte www.skolkasmartkids.cz, nebo nás 
kontaktujte na info@skolkasmartkids.cz, tel. 731 558 371. Petra Bílková 

Zacvičte si ve vodě
MTS Akademie spustila v listopadu v bazénu Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, nové kurzy aqua aerobicu. Ještě 
máme pár volných míst. Cvičení v teplé vodě vás příjemně protáhne, 
udrží v kondici a přispěje k posílení srdíčka. Lekce jsou každé úterý ve 
20.00 hod. Kompletní informace naleznete na webových stránkách 
https://mtsakademie.cz/nasesluzby/skupinovalekcemtsaquafit/.
 Lucie Davidová

Vesmírná mise P-13
Lákají vás hry v terénu a chcete se dozvědět více 
o místě, ve kterém žijete, nebo často pobýváte? 
Pojďte objevit zákoutí a zajímavá místa tři
náctky. Zcela nová geolokační hra rodinných 
týmů Vesmírná mise P13 vás hravě provede 
Prahou 13. Čekají na vás tři procházkové 
okruhy s lákavými příběhy – Šafránka Trilobi

tová, Prokop Hůrka, Jakub Buta – ztracení členové posádky, kteří zde 
prováděli výzkum. Vaším úkolem bude je najít a pomoci jim. Stanete 
se vesmírnými záchranáři, kteří se ocitli na planetě P13. 
   Po zachycení SOS signálů je třeba vypátrat stopy ztracených prů
zkumníků či různé indicie, které vás postupně dovedou do cíle. V prů
běhu hledání budete plnit úkoly a zároveň poznávat místa, instituce, 
zajímavosti, přírodu či historii. Okruhy jsou dlouhé od 2 km do 6 km 
a jsou vhodné pro malé i velké chodce, stejně dobře se dají absolvovat 
i s kočárky, na odrážedle nebo na kole.
   Rozhodli jste se objevit planetu P13 a stát se vesmírným záchraná
řem? Stačí si stáhnout aplikaci umístněnou přímo na webových 
 stránkách www.ddmstodulky.cz. Mise začínají na Slunečním náměstí 
před radnicí Prahy 13. Po úspěšném splnění na vás v recepci DDM 
Stodůlky čeká zasloužená odměna. 

Hra vznikla za finanční podpory MČ Prahy 13 v rámci podpory 
 Koncepce rodinné politiky MČ Praha 13. Zdeňka Hiřmanová

Uzamkli jsme brány školní 
zahrady

Moc rádi bychom poděkovali 
rodičům dětí z Mateřské školy 
Ovčí hájek 2177 za velikou po
moc. V sobotu 6. listopadu jsme 
symbolicky uzamkli brány naší 
školní zahrady. Ale dříve, než se 
tak stalo, jsme ji spolu s rodiči 
celou uklidili. Hrabalo se listí, 
stříhali jsme stromy, prořezávali 
keře, zametali chodníky, ale měli 
jsme čas si i popovídat a spo
lečně strávený čas si užít. A pro
tože se neuvěřitelně rychle blíží 
vánoční čas, těšíme se, že rozsví
tíme naši školku, ozdobíme 
stromeček, ochutnáme cukroví 
a opět budeme spolu. Děkujeme.  

  Kolektiv mateřské školy
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Tělocvik s trenérem
Naše ZŠ s RVJ Bronzová se zapojila do programu Trenéři ve škole, 
který se snaží o vytvoření pozi
tivního vztahu dětí ke sportu. 
Žáci 1. stupně tak mají v hodi
nách TV jedenkrát týdně k dis
pozici trenéra, který je provede 
určitým druhem sportu. Jed
notlivé sporty se střídají v mě
síčních blocích, aby si je děti 
mohly vyzkoušet a do bu
doucna se třeba tomuto sportu 
věnovat. Cílem je hlavně zapo
jit se a rozpohybovat se. Tato 
sportovní činnost si u nás ve škole našla spoustu příznivců z řad žáků 
i vyučujících.  Pavlína Konkolská

Pole a Aerial Sports 2021 
virtuálně
Na konci října proběhlo první virtuální Mistrovství světa v Pole  
a Aerial Sports organizované mezinárodní federací IPSF. Zúčastnilo 
se ho více než 370 soutěžících z celého světa. Své zastoupení zde měla 
i Česká republika. Mezi dvanácti soutěžícími z ČR se představila 
i dvojice z Prahy 13 a to Barbora Čaloudová a Ester Prokopová. 
V konkurenci 11 elitních světových dvojic ve věku 10 – 14 let děvčata 
obsadila skvělé 5. místo, což je s ohledem na to, že šlo o jejich první 
soutěž a mezi soutěžícími patřily k nejmladším, slibný začátek.

Soutěžící se na mistrovství světa kvalifikovali ze srpnového open 
mistrovství Czech Pole Sport Open 2021. Vzhledem k celosvětové 
pandemické situaci se mezinárodní federace IPSF rozhodla uspořádat 

mistrovství světa 
pouze virtuálně – 
během třídenního 
eventu proběhl live 
stream videí buď 
z národních sou
těží, nebo znovu 
natočených pro 
účely MS. Bodové 
výsledky byly zve
řejněny až v rámci 
streamu, proto do 
odvysílání posled
ního videa v dané 
kategorii nebylo 
zřejmé, kdo se stal 
vítězem. Česká re
publika si z MS 
odváží dvě bron
zové medaile.

  Daniela Čaloudová

Orientální tanečnice vybojovaly 
zlato 
Taneční skupina Belly Amira, která 
působí pod DDM Stodůlky, vybojovala 
v sobotu 7. listopadu na soutěži Czech 
Dance Masters zlato. Tanečnice se po 
téměř dvou letech zúčastnily soutěže 
a předvedly krásný výkon. Soutěž po
řádala Czech dance organisation s cí
lem umožnit tanečníkům navrátit se 
po pauze k soutěžím. Atmosféra byla 
úžasná a i přes všechna opatření to 
stálo za to.  Tanečnicím gratulujeme 
a těšíme se na další skvělé výkony!
 Kateřina Dvořáková, vedoucí taneční skupiny Belly Amira

Panteři se chystají na 
florbalového Ježíška
Malí i velcí florbalisté a florbalistky radlických Panthers Praha mají  
za sebou už třetí měsíc nové sezony plné napínavých zápasů a pomalu 
se chystají ke krátkému, ale o to více zaslouženému vánočnímu odpo
činku. I ten se ale letos pro některé z nich ponese ve sportovním du
chu. Kromě tradičního klubového turnaje těsně před Štědrým dnem 
a lednového soupeření na pražském PFC Cupu se totiž vůbec poprvé 
zapojí i do jindy čistě letní aktivity – oblíbeného Panthers Campu! 
Ten se uskuteční, jak je tomu zvykem, v areálu sportovní haly a blíz
kém okolí středočeské Rudné. Termín je tentokrát zasazen do období 
mezi Štědrým dnem a Silvestrem. Kemp se bude konat od 28. do 
30. prosince a rádi na něm přivítáme jak ostřílené sportovce, tak 
i úplné začátečníky. Na všechny se budeme moc těšit. Více informací 
najdete na www.panthers.cz. Tomáš Pauček

I trenér si může připsat světový 
úspěch 

Kirill Ionov začal svou kariéru 
v judu v roce 1975 v Moskvě, 
odkud pochází. Hned tři roky 
na to, v roce 1978, vybojoval 
v kategorii dorostenců svou 
první zlatou medaili na mistro
ství Moskvy. Je v celku jisté, že 
to kromě jeho píle bylo také 
tím, že měl několikrát možnost 
trénovat přímo v Japonsku.

Je nám tedy ctí, že Kirill patří 
mezi trenéry klubu Judo a sebe
obrana  Bivoj, kde působí již 
třetím rokem. Trénuje pokroči
lou a závodní skupinu a na ta
tami ho proto najdete skoro 
kaž  dý den. 

Sám je stále aktivní a nyní  
se může pochlubit úspěchem 
z mistrovství světa ve veterá
nech v Lisabonu, kde 21. října 
vybojoval ve váze do 81 kg zla

tou medaili. A je úžasné vědět, že za jeho úspěchem stojí i spolek 
AVČSK, který ho velice rád podpořil. Stejně tak jako jeho závodní 
skupina, která mu pomohla s přípravou na mistrovství. 

Blahopřejeme Kirillovi k úžasnému úspěchu! Jsme moc rádi, že jsi 
s námi v týmu! Za spolek AVČSK, sportovní klub Judo a sebeobrana Bivoj Michaela Mikšová 
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ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

FINANČNÍ PORADNA

Spokojenost
„Dobrý den, paní doktorko. U nás je před Vánoci blázinec – já sháním všechny 
dárky, manžel mi moc nepomůže, pořád pracuje. Pak toho uklízení, pečení a va
ření. Většinou polomrtvá skončím u vánočního stolu, kde se děti strkají a hádají. 
Manžel nadává, že u nás musí být moje máma, kterou nemá rád. Najíme se, roz
balíme dárky, často takové, jaké nikdo nechtěl, koukáme na televizi a jsme rádi,  
že je to za námi. Každý rok stejně.“

„Dobrý den. Blíží se čas Vánoc. Nemám rodinu a Vánoce nemám rád. Respek
tive mám starou mámu, která žije se svým přítelem. Takže před Vánoci jim kou
pím něco, co sami chtějí nebo potřebují a odjedu až do února do ciziny a tak celý ten 
vánoční blázinec přežiju. Jezdím do exotických míst mezi domorodé kmeny, kde už 
mám spoustu přátel a trávím v tomto prostředí čas rád. Lidé mi vyčítají, že igno
ruju Vánoce. Já si ale myslím, že má každý právo se svým životem nakládat podle 
svého.“

Ano, blíží se nám vánoční svátky. Někteří velmi pečlivě nakupují a uklí
zejí, aby vše bylo dokonalé, jiní bručí. Nikde není návod, jak správně vá
noční čas trávit. Vánoční svátky jsou svátky rodiny, dobrého jídla, překva
pení pro děti, setkávání se s blízkými. Někdo rád využije pracovního volna 
pro různé volnočasové aktivity, jiný jen jí a kouká na televizi a bohužel ně
kteří si volno vůbec udělat nemůžou nebo neumí a rychle dohánějí pra
covní resty před koncem roku. Je hezké posedět s blízkými u vánoční ve
čeře nebo rozbalit pod stromečkem milý dárek. Dárek jako symbol, že na 
nás někdo, kdo nám chtěl udělat radost, myslí. A není důležité, že se třeba 
netrefil přesně do našeho vkusu. Někteří z nás, hlavně ti aktivnější, mno
hem raději než u plného stolu tráví vánoční čas někde na sjezdovce, 

u moře nebo v pralese. Někdo v partě, někdo s rodinou, jiný v páru a ně
kdo sám. Každý má právo vybrat si svůj styl a svoji společnost. Jediné, na 
co bychom měli myslet, jestli někde nenecháváme opuštěné svoje blízké, 
kteří si svoje Vánoce ještě nebo už připravit nemůžou, naše děti a naše ba
bičky a dědečky. O ty je potřeba se postarat.  Ale představa dokonalých 
Vánoc je opravdu jen představa. Ta iluze dokonalosti nám může hodně 
pokazit náladu, když to dovolíme. I u vánočního času platí, že můžeme 
mít představu, že zrovna u nás je něco špatně. Ti, kteří tráví Vánoce sami 
nebo bez vztahu si myslí, že v celých rodinách je vše zalité sluncem. Jiní, 
kteří jsou v celé rodině, přemýšlí o tom, jak by to bylo úžasné, kdyby byli 
sami – kdyby děti tolik nezlobily, manželka nespálila večeři, tchýně nebyla 
protivná a dědeček nekouřil uprostřed naší nové kuchyně... Velmi často si 
přejeme to, co sami nemáme. Někdy k pocitu spokojenosti stačí celou 
tuhle hru v představách otočit a zaměřit se na to, co máme a co je skvělé. 
Nikdo z nás nemá všechno. My, co máme partnery, děti a rodiče, zkusme 
jim odpustit, že něco v nich není podle naší představy a buďme rádi třeba 
za nedokonalé, ale naše vztahy. My, kteří už máme děti velké nebo je ne
máme vůbec, jsme možná bez partnerů a možná už i bez rodičů, zkusme si 
na svém stavu života najít i nějaké to pozitivum a dopřát si trávení času, 
včetně toho vánočního, po svém a klidně vyrazit do tramtárie, když nám 
tam je dobře. To by totiž s malými dětmi, babičkami a dědečky třeba vů
bec nešlo. Prostě zkusme sami sobě nadělit k Vánocům spokojenost. Tu 
nemůžeme dostat ani si ji koupit. Spokojenost je stav naší mysli a tu mů
žeme ovlivnit jen my sami. Když budeme chtít.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji spokojené Vánoce.
Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz

Špatně nastavené pojištění může přijít draho. Pozor na podpojištění.
Ceny nemovitostí se v průběhu poslední dekády dramaticky zvýšily. Po
kud jste před deseti lety kupovali byt za 3 miliony, může mít v současnosti 
hodnotu klidně dvojnásobnou. Pro vlastníky nemovitostí je zhodnocování 
jejich majetku bezesporu pozitivní zpráva. Nepříjemná situace ale může 
nastat v případě, že dojde k poškození takové nemovitosti. Proč? Kvůli 
podpojištění.

Ukažme si na konkrétním příkladu, o co jde. Hodnota vašeho bytu je 
10 milionů korun. V důsledku požáru došlo ke škodě ve výši 3 milionů. 
Byt sice pojištěný máte, ale smlouvu jste uzavírali před několika lety, kdy 
jste pojistnou částku nastavili na 
5 milionů. Od pojišťovny nyní oče
káváte, že vám vzniklou škodu 
uhradí. Pojišťovna souhlasí, ale na 
účet vám pošle jen 1,5 milionu. 
Proti takovému rozhodnutí se od
voláte, ale pojišťovna bude odkazo
vat na tzv. podpojištění a stano
visko nezmění. A právem. Vám 
tedy nezbude než polovinu nákla 
dů uhradit z vlastních zdrojů. A to 
zcela jistě není to, co byste od 
svého pojištění očekávali.

Uvedený příklad není jen teore
tický. K podobnému scénáři do
chází poměrně často. Podle aktuál
ních odhadů je podpojištěn každý 
šestý byt nebo dům. Výjimkou ne
jsou pojistné smlouvy, které byly podepsány před deseti lety a od té doby 
nebyly nijak aktualizovány. Častým omylem je představa, že uzavřením 
majetkového pojištění je celá záležitost vyřešena a není potřeba se k ní 
vracet. Opak je ale pravdou. Mít vlastní majetek pojištěn je naprostý zá
klad. Neméně důležité je správné nastavení jednotlivých parametrů. Pokud 
se vám pojistné zdá vysoké, a raději tak snížíte celkovou pojistnou částku, 
můžete ušetřit stovky, možná i tisíce korun ročně na pojistném. Pokud 
však dojde k pojistné události a od pojišťovny budete očekávat plnění ve 
výši skutečné škody, budete nepříjemně překvapeni. Pojišťovna totiž zcela 
jistě využije institutu podpojištění, vyplatí vám méně, a vy si tak budete 

muset doplácet ze svého. Účelové snižování pojistné částky je proto zá
sadní omyl.

Podstatné je tedy nejenom realistické stanovení pojistné hodnoty v oka
mžiku uzavření smlouvy, ale také průběžná aktualizace pojistných částek. 
Pokud se meziročně zvýší hodnota vašeho bytu o 10 %, měla by to po
jistná smlouva reflektovat. Abyste nemuseli každoročně smlouvu ručně 
upravovat, nabízejí pojišťovny možnost indexace, resp. valorizace. Pojiš
ťovna za vás sama upravuje pojistné částky a limity plnění s ohledem na 
vývoj tržních cen nemovitostí, stavebních materiálů, práce a inflace jako 
takové. Vy to v praxi poznáte hlavně díky tomu, že vám pojišťovna při vý

ročí platnosti smlouvy upraví po
jistné. Výhodou je, že se o smlouvu 
nemusíte příliš starat a vyhnete se 
riziku podpojištění. Nevýhoda je,  
že částečně ztrácíte kontrolu nad 
tím, jak jsou jednotlivé parametry 
nastaveny.

Na trhu ale existuje i jiné řešení. 
Produkt jedné z pojišťoven nabízí 
pojištění do výše skutečné škody 
bez stanovování pojistných částek. 
Pro úplnost je třeba dodat, že tato 
možnost se týká pojištění nemovi
tosti, nikoli domácnosti čili vnitř
ního vybavení, kde se postupuje 
klasicky určením pojistných částek 
a limitů. Bezlimitní pojištění ne
movitosti eliminuje problém pod

pojištění, a vy tak máte jistotu, že dostanete právě takové plnění, které 
vám umožní obnovit původní stav. Důležité také je, abyste ve smlouvách 
měli sjednáno plnění v nových cenách. To znamená, že vám pojišťovna vy
platí právě tolik, kolik je potřeba na pořízení téže či obdobné věci a neu
hradí jen kupní cenu, která v minulosti mohla být výrazně nižší než dnes.

Problematika majetkového pojištění proto není banální. Nejde jen o to 
nějaké pojištění mít. Zásadní je, aby pojištění dobře plnilo svou roli, bylo 
správně nastavené a odpovídalo jak vašim individuálním potřebám, tak re
álnému stavu. S tím vám může pomoci váš finanční poradce.

 Ondřej Marek, Ladislav Zemánek, Stone&belter, ondrej.marek@sbelter.cz
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů 
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý náby-
tek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, 
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, 
sporáky.

datum stanoviště
  2. 12. Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12

  7. 12. Chalabalova – NN 3447, parkoviště u domu č. p. 1611/7

  8. 12. K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů  
na tříděný odpad)

  9. 12. Amforová – proti č. 1895/24

13. 12. Janského – parkovací záliv proti č. 2437/15

14. 12. K Sopce – parkovací záliv 

15. 12. Trávníčkova – u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)

 Jana Gilíková, vedoucí OŽP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jak správně topit od 1. září 2022
Topná sezona je v plném proudu. Už víte, že dle § 17 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, bude od 
1. 9. 2022 zakázáno provozovat spalovací stacionární zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně. To zna
mená, že bude zakázáno provozovat spalovací zařízení horší než 
3. třídy a to včetně spalovacích zařízení vlastní výroby.

Zda je vaše spalovací zařízení vyhovující, zjistíte při povinné pravi
delné kontrole technického stavu tohoto zařízení, která se již od roku 
2016 provádí každé 3 roky. Kontrolu vám provede technik proškolený 
výrobcem vašeho zařízení. Vyhledat ho můžete na https://ipo.mzp.cz.

Pokud vlastníte spalovací zařízení, které musíte nebo chcete vymě
nit za ekologičtější, můžete využít dotační programy uvedené níže  
na www.kotlikydotace.cz, www.novazelenausporam.cz.

Další informace můžete získat na www.jakspravnetopit.cz. Eva Ivanova

Větrný Den stromů
Ve čtvrtek 21. října se v Centrálním parku konal Den stromů. Bohu
žel jen částečně. Akci jsme spolu s místostarostkou Marcelou Plesní
kovou a dětmi z Mateřské školky Mezi Školami zahájili výsadbou 
nové „vánoční“ jedle kavkazské. Pak ale začal foukat velmi silný vítr, 
který odfoukl nejen stany, ale ze všech stanovišť i všechny připravené 
rekvizity pro soutěže. Byla to obrovská mela. Kvůli bezpečnosti 
a z technických dů
vodů jsme bohužel 
museli akci okamžitě 
ukončit. Nás všechny 
to dost mrzelo, pro
tože jsme se společně 
s pracovníky organi
zací Lesy Praha, Bio
diverzita, z.s., DDM 
Stodůlky, knihovny ve 
Stodůlkách, zahrad
nictví Král... na Den 
stromů dlouho a peč
livě připravovali. 
Velký dík patří paní 
místostarostce, která 
nám při řešení této 
krizové situace velmi pomohla. Na akci alespoň vznikl krásný nápad, 
že kolektivy dětí ze škol a školek vyrobí na nově vysazený stromek 
v parku lehkou a trvanlivou ozdobu, kterou nám donesou, abychom 
ho mohli ozdobit. Doufáme, že se děti a učitelé do výroby zapojí a na 
krásně ozdobený stromek se pak přijdou v době adventu podívat. Pro 
radost v předvánočním čase bude u Kuželkárny připraven i tradiční 
betlém. Dana Céová, Eva Beránková

Kam pro vánoční stromky a ryby?
(nahlášená prodejní místa k 23. 11.)

Prodej vánočních stromků
Archeologická – u st. metra Lužiny 7.–23. 12.     
Pod Hranicí – parkoviště před OD Kaufland 2.–23. 12.     
Hypermarket Globus Zličín 23. 11.–24. 12.

Prodej ryb
Mukařovského – atrium OC Luka 21.–23. 12.
Ovčí hájek – u západního vestibulu metra Nové Butovice 21.–23. 12.
Šostakovičovo nám. – u pošty (metro Stodůlky) 21.–23. 12.    
Dvůr restaurace Kastrol, Ohradském náměstí, Velká Ohrada  21.–23. 12.
Hypermarket Globus Zličín 19.–24. 12. 
(denně 8.00 – 21.00, 24. 12. 8.00 – 11.00)
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MĚSTSKÁ POLICIE

Starosta SDH získal nejvyšší vyznamenání „Zasloužilý hasič”
Ve středu 27. října proběhlo v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi 
předávání nejvyššího možného vyznamenání, titulu „Zasloužilý hasič“. 
Mezi oceňovanými byl i Vojtěch Koutek – náš člen a starosta SDH 
Stodůlky, který převzal vyznamenání za svou dlouholetou a aktivní 
činnost u sboru.

Vojtova dráha u „dobráků“ odstartovala už v roce 1966. Jako dva
náctiletý kluk začal soutěžit za klub Mladých hasičů ve svých rodných 
Stodůlkách. Po vojně v roce 1977 nastoupil ve výjezdové jednotce do 
funkce strojníka, kde působí dodnes. 

Tím ale jeho činnost ve sboru neskončila. Kromě údržby a opravy po
žární techniky se aktivně podílel na výchově a vedení dětí a mládeže 
v klubu Mladých hasičů, kde mu doslova pod rukama vyrostli další 
členové sboru, ale i výjezdové jednotky, včetně jeho dvou synů. Vedle 
toho se účastnil dlouhé řady preventivních, sportovních i kulturních 
akcí pro veřejnost i hasičskou 
obec. Mezi tím nepověsil na hře
bík ani závodní činnost. Při sou
těžích v družstvu dospělých 
působil jako proudař, pak v roli 
strojníka a s družstvem mužů 
nad 35 let získal mnohá vítězství. 
V polovině 80. let byl zvolen čle
nem výboru Základní organizace 
Svazu požární ochrany ve Sto
důlkách a v roce 1989 jejím 
předsedou. Ač se název funkce 
změnil, stále v ní setrvává.

Vojtův výčet výjezdů nejde ani 
spočítat, a tak zmíníme jen pár 
největších. Povodně v roce 2002, 
kde zasahoval nejenom jako 
strojník, ale i jako hasič; povodně 
ve Frýdlantu v roce 2012, kde se 
podílel na odstraňování jejich následků. Zasahoval při rozsáhlých po
žárech ve velkotržnici SAPA apod. Na svém kontě má i záchranu ži
vota, kdy na svém pracovišti na zimním stadionu poskytl v prosinci 
2004 neodkladnou první pomoc zraněné dívce v bezvědomí. Za tento 
čin byl posléze vyznamenán Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slez
ska medailí za záchranu života a městskou částí Praha 13 medailí za 
mimořádný čin.

Milý Vojto, k získání vyznamenání Ti gratulujeme a za všechnu 
činnost, snahu, práci a čas, který stále věnuješ nejen našemu sboru,  
Ti děkujeme. Není jen mým přáním, ale jistě všech členů SDH, abys 
pokračoval v činnosti, kterou přispíváš k chodu sboru. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Ani v listopadu jsme nelenošili
Zásahová jednotka připravila techniku na zimní provoz, zúčastnila se 
školení v rámci MSH Praha a taktických cvičení. Děti poslední ví
kend v říjnu závodily v halové soutěži v běhu na 60 metrů s překáž
kami ve Stromovce a nyní se už připravují na jarní sezonu. Drakiáda, 
kterou jsme pořádali v listopadu, se opravdu vydařila. Letos sice ko
nečně foukalo, ale zase poměrně dost, takže některý z draků skončil 
polámaný na zemi. To ale nemění nic na tom, že děti i rodiče si Dra
kiádu užili. První adventní neděli rozsvítíme stromeček u horní hasi
čárny, aby v sobotu 4. prosince mohl přijít mezi děti Mikuláš s andě   
lem a na zlobivé i čert. Akce s doprovodným programem je plánována 
od 16.00 hodin.

Všem čtenářům STOPu přeji za výbor SDH Třebonice krásné 
a klidné prožití jak adventu, tak vánočních svátků. A do příštího roku, 
který snad bude lepší než ten letošní, hlavně hodně štěstí, zdraví a po
hody. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Jízda bez řidičského oprávnění
V pátek 15. října v odpoledních hodinách 
nerespektoval na jedné z křižovatek v ulici 
Jeremiášova řidič osobního motorového vo
zidla tovární značky Audi červený světelný 
signál k zastavení vozidla. Dopravního pře
stupku se mladý muž dopustil přímo před 
autohlídkou městské policie, která na toto 

protiprávní jednání okamžitě zareagovala a hned za světelnou křižo
vatkou vozidlo zastavila. Strážníci při následné kontrole předlože
ných dokladů zjistili, že muži byl na základě předchozí trestné 
činnosti vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Řidiče i s vozi
dlem si na místě pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu 

úředního rozhodnutí a vykázání převzali policisté z místního oddě
lení Stodůlky.

Bezpečnostní opatření v době svátečních dnů
Stejně jako každý rok bude i letos naše obvodní ředitelství posilovat 
výkon kontrolní a hlídkové služby v okolí lokálních trhů, stálých tržišť, 
nákupních center a ostatních míst, kde se dá předpokládat větší kon
centrace návštěvníků. Opatření bude směřovat zejména k zajištění 
bezpečnosti osob, ochraně soukromého majetku a k dohledu nad ve
řejným pořádkem. Konkrétně se strážníci zaměří na kontrolu parko
višť, kriminálně závadových osob, na drobné krádeže u obchodních 
center a požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství oso
bami bez domova. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO
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JAK JSME SLAVILI HALLOWEEN. Děti z Anglofonní základní 
školy pochází z různých zemí. Mají českoanglickou výuku, a tak se  
ve škole naučí mluvit hezky plynule oběma jazyky. Ale i přes rozdílné 
místo narození milují stejné věci. Jeden ze svátků, kterého se nemohou 
dočkat, je Halloween. Ten je v naší škole výjimečným dnem. Do školy 
žáci přichází převlečení za různá strašidla, takže legrace začíná ještě 
před školou. Od rána si pak děti hrají, tancují a soutěží o různé dob
roty. Letos navíc čtvrťáci uspořádali pro ostatní celoškolní hru. Žáci 
luštili hádanky, povídali si se strašidelnými bytostmi a náležitě se bavili. 
Nic zkrátka nezaujme dětskou duši víc, než rej barevných masek, který 
právě k Halloweenu patří. Lenka Staňková

HALLOWEENSKÉ OBĚDVÁNÍ. Všichni vědí, že oslava známého 
podzimního svátku Halloween letos připadla na neděli. Žáci ZŠ Mo
hylová si ho tudíž nemohli ve škole užít tak, jak by chtěli (a mohli). 
Paní kuchařky ale pro ně připravily krásné, vtipné a nápadité „pohallo
weenské“ překvapení v podobě strašidelné výzdoby u jindy „obyčej
ného“ oběda v jindy „obyčejné“ školní jídelně. Na žáky čekal ozdobený 
kostlivec, tematické barevné balónky, pavouci v pavučinách z vaty,  
halloween byl dokonce patrný i v ovocném baru! Ale to hlavní, z čeho 
byly děti opravdu nadšené, byl vzhled samotných paní kuchařek. 
Všechny se na výdej obědů převlékly do kostýmů, doladily své stejno
kroje pomocí rozličných čarodějnických doplňků, některé si krásně na
malovaly obličej... Bylo to od nich jednoduše úžasné a vtipné překva
pení, kterým všem dětem i dospělým zlepšily náladu. A my jsme hrdí, 
že takové skvělé ženy vaří dobroty právě u nás. Martina Šípová

FOOD ART NA VELKÉ OHRADĚ. To, že 
ovoce a zelenina by nikomu z nás v jídel
níčku neměly chybět, ví asi každý. My jsme 
se ale u nás v ZŠ Janského přesvědčili, že 
ovoce a zelenina jsou i výborný materiál na 
tvoření. Pod rukama šikovných třeťáků se ob
jevovala nejrůznější zvířátka, květiny a další 
umělecká díla. Maminky by se nestačily divit, 
jak se jejich malí umělci umí ohánět noži. 
A co teprve kdyby viděly, jak si i zapřisáhlí 
odmítači zeleniny na závěr hodiny netradič
ních pracovních činností na svých výtvorech 
pochutnali. Paní učitelky Monika a Hanka

BERUŠKY V KNIHOVNĚ. Děti ze třídy Berušek z Mateřské školy 
Palouček navštívily po delší „odluce“ pobočku Městské knihovny 
v Praze na Lužinách. Tentokrát s programy Hrajeme si celý den – hraní 
s básněmi Františka Hrubína a Dvakrát sedm pohádek s pohádkou 
Františka Hrubína. Děti si zahrály v pohádce O řepě, O kůzlátkách 
a O Palečkovi. V rolích se střídaly, také si zacvičily a v pohádce O Pa
lečkovi si procvičily názvy prstů a hlavně důležitost toho, že když si 
budeme pomáhat, budeme silnější a dokážeme více.  Paní učitelky Helča a Kačka

DŮKLADNÁ PŘÍPRAVA SE  
VYPLATILA. Den před Hallowee
nem třídy 1.B a 3.A malovaly s tím 
největším nasazením na balónky, 
tvořily pavouky, duchy a hlavně se 
těšily na strašidelné odpoledne, 
které nás čekalo. Třeťáčci si vyzkou
šeli, že práce paní učitelek a učitelů 
není vůbec jednoduchá, měli totiž 
zodpovědnost za své malé kama
rády. Všichni si své úkoly ale splnili 
na jedničku s hvězdičkou. My paní 
učitelky jsme mohly být na naše 
malá strašidla pyšné a oslavy Hallo
weenu jsme si ve svátečně vyzdo
bené škole všichni užili. 
 Monika Linhartová, ZŠ Janského

BOBŘÍK SLAVÍ. V listopadu oslavila Mateřská škola U Bobříka 
35. narozeniny. Oslavu zahájily děti výletem za pohádkou na farmu do 
Takonína. V narozeninový čas se pak společně s dospělými proměnili 
ve světlušky, aby svými světýlky školce symbolicky posvítili na cestu 
a popřáli do dalších let hodně spokojených dětí, vstřícných rodičů 
a šikovných zaměstnanců. Na teplý mošt, upečený koláček i světelný 
průvod „přilétli“ i bývalí bobříci, někteří již jako doprovod svých ma
lých bobříků. Podzimní oslava se vydařila, těšíme se na pokračování 
v závěru školního roku.  Jana Kafková, ředitelka
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PROPOJENÍ CHEMIE A VIRTUÁLNÍHO SVĚTA. Věda je pro zví
davé děti jedním z nejdůležitějších předmětů, kde se mohou rozvíjet 
a objevovat svět kolem sebe. V Anglofonní základní škole jsme se 
v hodinách vědy rozhodli s dětmi poznávat i základy chemie. Děti ze 
čtvrté a páté třídy s pomocí virtuální reality (projekt MEL Science) 
a přidružených aplikací (například BrainPop) pod vedením jednoho 
z anglických rodilých mluvčích pravidelně testují různé chemické re
akce. Propojujeme tím chemii i moderní technologie, což je směr, ve 
kterém se ve škole chceme ubírat. Nicholas Doyon

VIRTUÁLNÍ SETKÁNÍ BALTÍKŮ. V sobotu 6. listopadu jsme pořá
dali naši každoroční celostátní soutěž v programování pro děti Setkání 
Baltíků v Praze. Stejně jako minulý rok proběhla soutěž online. Děti 
si připravily videa prezentující jejich soutěžní programy, která jsme na 
internetové konferenci přehráli. Tam se následně odborná porota do
tazovala na podrobnosti. Vše jsme vysílali živě na streamu, kde nás 
sledovalo přes 200 diváků. Jsme rádi, že se nám akce vydařila, všichni 
soutěžící byli moc šikovní a programy se jim skutečně povedly. Vý
sledky a záznam ze soutěže najdete na www.soutez.tib.cz.  Vítek Mach

UČENÍ JE HLAVNĚ ZÁBAVA. Víme, že děti musí výuka bavit. 
V Anglofonní základní škole se snažíme, aby si žáci z hodin odnesli 
pozitivní zážitky a nové znalosti. Chceme být v tomto směru varia
bilní, aby hodiny nebyly monotónní a děti se nenudily. Pomáhají nám 
k tomu interaktivní tabule i obrazovka, kde děti mohou hrát eduka
tivní hry, kreslit si nebo psát. Stejně tak využívají tyto prostředky i naši 
učitelé. Výuka tak dostává nový rozměr a přináší nám pozitivní zpět
nou vazbu. Sahil Bathija

ROBOTI V BLUDIŠTI. V letošním školním roce se žáci ZŠ Mohy
lová v rámci kroužku Robotika připojili akcí Beeboti v bludišti k Ev
ropskému týdnu programování Code week. Ten propaguje kreativitu, 
řešení problémů a spolupráci pomocí programování a jiných technic
kých aktivit. Cílem je programování zviditelnit – ukázat žákům, jak je 
díky programování možné realizovat myšlenky.  Klára Stuchlá

MALÍ ARCHITEKTI. V ZŠ Janského 
už dávno víme, že geometrie může 
být super zábava. Vyzkoušeli jsme si 
práci architektů, kteří se při své práci 
bez znalosti geometrie určitě neobe
jdou. Po zopakování rýsování přímek 
a úseček jsme odhodili tužky a pra
vítka, pustili jsme z uzdy fantazii 
a tvořivost a vrhli jsme se na modelo
vání nejrůznějších těles a modelů, 
které v prostoru vypadaly naprosto 
neskutečně. Protože jsme stavěli 
z marshmallows, donutilo nás skončit 
až to, že došel „stavební materiál“, 
který ubýval překvapivou rychlostí ☺.
 Monika Linhartová

PODZIMNÍ DÍLNIČKY. Na konci října připravila Mateřská škola 
Ovčí Hájek 2177 na školní zahradě dušičkové podzimní dílničky. Paní 
učitelky s rodiči a dětmi vyráběli zvířátka ze šišek, zdobili podzimní 
květináč na stůl, který pak doma dělal všem radost. Také jsme nakou
pili elektrické čajové svíčky, které jsme dali do podzimních lucerniček 
ozdobených listím a mašličkami. Ty jsme společně rozmístili po školce 
a večer se nejen rodiče chodili dívat, jak jejich lucerničky září. Bylo to 
další milé odpoledne. Hanka Baštová, ředitelka
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POMÁHAJÍ DRUHÝM

Pomoc má mnoho tváří
Služby pro lidi s autismem celorepublikově chybí. V Praze pomůže 
Diakonie – staví pro ně dům a tím i jistoty pro rodiny.
   V České republice žije přes 3 tisíce lidí s autismem, kteří jsou těžce 
nebo úplně závislí na podpoře a péči druhých. Odpovídající sociální 
služby pro ně ale kriticky chybí, hlavně ty celoroční. Jedním z kroků, 
jak zajistit dostupnější služby a zbavit rodiny strachu z nejistoty, může 
být nově vznikající celoroční domov se zvláštním režimem pro dospělé 

lidi s autismem, který 
staví organizace Diakonie 
Praha. Přispět na něj 
může každý prostřednic
tvím sbírky. 

Celý projekt bude stát 
zhruba 20 milionů korun, 
stavba od srpna běží a je 
potřeba plně pokrýt její 
financování. Část peněz 
stále chybí. Diakonii se 
podařilo sehnat velkory
sého partnerského dárce, 
který zdvojnásobí peněžní 
dary došlé na speciální 

sbírkové konto do 10. prosince 2021. Podpora od veřejnosti má teď 
tedy ještě větší význam. 

Pokud byste se chtěli zapojit a pomoci, můžete poslat dar na speci
ální sbírkové konto 20001127747339/0800 nebo přispět přes daro
vací formulář na www.novydomov.diakonie.cz. 

Diakonie 10. listopadu spustila nový benefiční eshop s kolekcí 
Mám to na triku. Jde o kolekci autorských triček od českých umělců 
a fajn kreativních osobností, kterou pro Diakonii společně navrhli. 
Výtěžek z prodeje (www.mamtonatriku.cz) jde právě na stavbu no
vého domova pro lidi s autismem. -red-

Když nám cizí není cizí 
Asi v každé pražské škole byste potkali děti pocházející z cizí země. 
V ZŠ Mohylová máme žáky se slovenskými, rumunskými, srbskými, 
ukrajinskými, ruskými a do
konce madagaskarskými ko
řeny. Tyto děti mají možnost 
scházet se jednou týdně 
v klubu pro žáky s odlišným 
mateřským jazykem, kde se 
dozvídají zajímavosti o české 
kultuře a tradicích a zároveň 
mají prostor představovat 
zemi, ze které pocházejí. Za
jímavou příležitostí poznat 
vlastní rodinné kořeny pro ně 
bylo například sepisování 
jmen rodičů, prarodičů a pra
prarodičů do rodokmenu, 
nebo prohlížení fotografií za
hraničních měst a vesnic, kde 
jejich prarodiče žijí. Neoby
čejným zážitkem se pak stalo 
dušičkové období, tedy čas 
láskyplného vzpomínání na 
zesnulé, kdy měli žáci s odliš
ným mateřským jazykem možnost navštívit stodůlecký hřbitov. Děti, 
které své vlastní zesnulé předky mají pochované v daleké cizině, pře
kvapily upřímným zájmem o lidi pohřbené ve Stodůlkách, k nimž je 
žádné příbuzenství nepoutalo. Předměty uložené u uren jim napově
děly, co míval který zesnulý rád – zvířata, fotbal, motorky... Děti si na
vzájem ukazovaly, jaké fotografie na hrobech objevily a jejich lásky
plný zájem o ně je vedl k tomu, že tito „cizí“ zesnulí jim vlastně už vů
bec nebyli cizí. Monika Sladomelová, Katka Hrbková

Patronkami projektu jsou Mahulena 
Bočanová a Kateřina Sokolová

INZERCE

INZERCE

CENTRUM VELKÁ OHRADA 

Kouzelné prožití vánočních svátků
a jen to nejlepší do nového roku
Vám přeje Centrum Velká Ohrada
– Váš do� ý soused

WWW.CENTRUMVELKAOHRADA.CZ �        @CENTRUMVELKAOHRADA
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2014: Znovuotevření obchodního centra a pomník odbojářům
V pondělí 10. února 2014 se na Slunečním náměstí uskutečnila první 
starostenská zabijačka, která přilákala několik stovek zájemců. „Jde 
o to, aby se zejména děti dozvěděly, že jitrnice nerostou na stromech a aby 
měly možnost vidět, jak se vyrábějí,“ vysvětlil starosta David Vodrážka.

Na soukromé klinice Jána Leštáka byl 19. února zprovozněn super
moderní počítačový tomograf. „Ve srovnání s běžnou technologií umož
ňuje snížit dávku záření a zlepšit rozlišení až o 80 procent,“ uvedl 
MUDr. Lešták. 

V polovině května se usku
tečnilo netrpělivě očekávané 
otevření Obchodního centra 
Lužiny. „Při rekonstrukci za
hájené na podzim 2012, byly 
zásadním způsobem obnoveny 
všechny vnitřní prostory, 
atrium bylo zastřešeno a do
plněno eskalátory. Centrum 
nabídne více než 70 obchodů, 
restaurací a provozoven. Pří
jemným oživením bude i Pivo
var Lužiny, který začne přímo 
na místě vyrábět a točit vlastní 
pivo,“ uvedl zpravodaj. 

V sobotu 7. června se okolí 
Nepomuckého rybníka pro
měnilo v bojiště. „Nadšení modeláři předvedli stovkám diváků působivou 
podívanou – rekonstrukci bitvy u ostrovů Midway z června 1942. Střet, 
odehrávající se na hladině rybníka, doplnila i rekonstrukce tankové bitvy 
v Ardenách,“ stojí ve STOPu.

Na červnovém jednání schválila rada městské části návrh na udělení 
bronzové pamětní medaile Prahy 13 in memoriam významnému 

Hvězdám na dosah
Bylo nebylo, v zapadlém rakouském městečku Oberndorf, choulícím 
se ve stínu mohutných Alp, zjistil den před Štědrým večerem místní 
farář Joseph Mohr, že varhanní měchy jsou prožrané od myší, takže 
ze sebe při půlnoční mši nevyloudí ani tón. Tuto vpravdě nešťastnou 
novinu faráři sdělil Franz 
Gruber, příležitostný varha
ník a učitel v nedaleké škole 
z Arnsdorfu. Na opravu var
han nebyl čas ani peníze, 
avšak půlnoční nesměla zů
stat bez hudby. Mohr si 
vzpomněl, že má v šuplíku 
vánoční báseň, kterou kdysi 
napsal jako oslavu noci, v níž 
se narodil spasitel. Poprosil 
Grubera, jestli by k ní neslo
žil jednoduchou melodii, 
kterou by snadno zahráli na 
kytaru. Učitel nelenil a za 
stolem, kde obvykle opravo
val svým žákům domácí 
úkoly, ji rychle složil a ještě 
než stihl zaschnout inkoust, 
s ní mrazivou nocí pospíchal 
na faru. O půlnoční mši 
24. prosince 1818 v kostelíku 
svatého Mikuláše v Obern
dorfu věřící prvně zaslechli působivou a zároveň jednoduchou melo
dii písně Stille Nacht, heilige Nacht. Farář zpíval tenor a hrál na ky
taru, učitel zpíval bas a dětský smíšený sbor se zhostil refrénu. 

Do světa se kouzelná vánoční písnička o zrození naděje v době ti
cha a temnoty šířila velmi rychle a o tom jak, existuje několik verzí. 

Jedna z nich vypráví, jak do kostela zavítal varhanář Mauracher  
z Fügenu, aby opravil porouchané varhany. Píseň, kterou mu farář 
 zahrál, se mu tolik líbila, že ji při svých cestách za prací hrál, kde se 
dalo. Od doby svého vzniku byla přeložena do tří set světových ja

zyků včetně češtiny, kde ji 
známe pod názvem Tichá 
noc. Celosvětově existuje na 
šest set jejích verzí. Stala se 
naprosto neodmyslitelnou 
součástí čekání na Ježíška. 
Na světě byste našli opravdu 
málo míst, kde písničku, bez 
ohledu na náboženskou víru, 
neznají. Je v ní vepsána nad
časovost, která překonává 
staletí i vyznání. Kostelík 
v Oberndorfu se bohužel 
 nedochoval, smetla ho s dal
šími domy velká voda roz
vodněného Salzachu. Na 
jeho místě stojí kaple, ne
soucí název podle prvních 
slov Mohrovy básně Stille 
Nacht Kapelle, která je o Vá
nocích magnetem turistů. 
Tím je i muzeum v Obern
dorfu, které se specializuje 

na samotnou píseň a muzeum v Arnsdorfu, které se věnuje skladateli 
Gruberovi. Třeba si letos i vy, až půjdete za zpěvu Tiché noci k rozzá
řenému vánočnímu stromečku, vzpomenete na dva obyčejné muže 
z podhůří salcburských Alp, kteří dali světu píseň přinášející víru 
v dobro a poselství lásky a naděje. Andrea Říčková

 vynálezci a konstruktérovi Josefu Sousedíkovi. „Starosta David 
 Vodrážka předal 28. července ocenění do rukou jeho syna Tomáše, který  
je občanem Prahy 13,“ informoval zpravodaj.

Jaro a zejména léto bylo v mnoha zdejších školách a školkách ve 
znamení stavebních úprav a rekonstrukcí. „Největší investiční akcí to
hoto roku byla rekonstrukce sociálních zařízení ve 14 školkách,“ napsal 
STOP. Na pěti školách pak došlo k modernizaci šaten, kdy ne
vzhledné kovové klece nahradily uzamykatelné skříňky.

Ve Fakultní základní škole 
profesora Otokara Chlupa 
byla 16. září otevřena i zmo
dernizovaná zubní ordinace 
provozovaná Stomatologic
kým centrem Lípa. „Cílem je 
obnovit pravidelné preven
tivní prohlídky žáků a samo
zřejmě ošetřovat kazy a jiné 
problémy,“ uvedl magazín.

Na prostranství u stanice 
metra Nové Butovice byl 
3. října odhalen pomník pro
tinacistické odbojové sku
pině, která působila v ně
kdejším jinonickém akcízu 
zbořeném roku 2001.  
„Pomník byl odhalen v den 

73. výročí osudného zásahu gestapa, který tragicky ukončil činnost této 
 skupiny,“ připomněl zpravodaj.

Ve dnech 10. a 11. října proběhly komunální volby, k nimž v Pra 
ze 13 přišlo 16 tisíc lidí, tedy zhruba 37 procent voličů. Nejvíce hlasů 
získala ODS (20 %) následovaná hnutím ANO a stranou TOP 09. 
Starostou byl v listopadu už počtvrté zvolen David  Vodrážka. Robert Šimek

STALO SE V PROSINCI
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Vánoce – slovo, které v pravidelných intervalech zaznívá snad po celém světě. Pro ně-
koho znamená příprava na Štědrý den chvíle očekávání a příjemného napětí, pro jiné 
stres a každoroční předvánoční maraton. Nicméně téměř všechny domácnosti se po-
stupně začnou plnit nezaměnitelnou vůní pečícího se vánočního cukroví. Mezi jeho 
druhy, které na vašem svátečním stole nesmějí chybět, mají své stálé místo vánoční 
perníčky. Proto jsme se vypravili do „města perníku“ Pardubic, abychom si popovídali 
s panem Pavlem Janošem, korunovaným Králem perníku®, tedy s odborníkem na 
slovo vzatým. 

Vy o perníku víte snad úplně všechno. Prozradíte nám něco z jeho historie?
Perník je vlastně nejstarší sladké pečivo vůbec. Něco podobného 
perníku bylo dokonce nalezeno i v egyptských pyramidách. Ales
poň podle základních surovin – mouka, med, vejce a koření. Ten
krát to byly jenom takové placky. Ale proč i v pyramidách? Snad 
proto, že tenkrát neexistoval cukr a jediným sladidlem byl med, 
kterého bylo vždycky málo, takže byl spíš pro ty bohaté.
To je hodně vzdálená minulost. 
Já si myslím, že ty egyptské pyramidy byly spíše výjimkou. Perník 
je opravdu spíš středoevropskou záležitostí. Ve spoustě zemí ho  
vůbec neznají. Dochované zmínky jsou až z 15. století. Nicméně 
jedna stará pověst říká, že perník začali péct někdy ve 12. století 
mniši v klášteře. Určitě někde na Pardubicku . Oni pili suché  
a kyselejší víno, tak k němu potřebovali něco sladkého, ale zároveň 
pikantního. Německy se perník řekne Pfefferkuchen, čili pepřový 
koláč, anglicky je to Gingerbread, to znamená zase zázvorový.  
Když si představíme pečivo, kde je pepř a zázvor, tak to už samo  
o sobě zní velmi pikantně. Myslím, že v kombinaci s medem to 
chuťové buňky mnichů mohlo uspokojit. A proč mniši, tedy muži? 
Perníkové těsto je vlastně nejtužším těstem ze všech těst. Je to 
proto, že se nechávalo zrát několik měsíců, dokonce i let. Obsahuje 
málo vody, je v něm hodně sušiny a přírodní konzervační látky,  
to je med a spousta druhů koření. Perníkové těsto se ale uchovávalo 
dlouho zcela běžně. V úrodných letech, kdy byl dostatek medu  
a mouky, se udělalo a v letech, kdy byla neúroda, se z něj peklo. 
Později se říkalo, že když se perníkáři narodila dcera, tak zadělal 
těsto na perník a když se vdávala, tak z něj na svatbu pekl perníky. 
Já už mám druhé. Po dvaceti letech jsem to už vzdal a zpracovali 
jsme ho . Teď mám těsto dvanáct let staré, tak uvidíme. Dám vám 
přivonět. Uvidíte a hlavně ucítíte, že opravdu vydrží. 
Kdy můžeme začít mluvit o perníkářství jako o „profesi“ u nás?

Je to zhruba pět set let zpátky, kdy v Par
dubicích začal hodně významný rod Pern
štejnů podporovat řemesla a perníkářství 
bylo jedním z nich. Perník ale zažil největší 
slávu později, na přelomu 19. a 20. století, 
kdy ještě ta měkká cukrařina nebyla tak 
rozšířená. Naopak nejhorší období bylo po 

únorovém znárodnění. Manufaktury, kterých třeba v Pardubicích bylo 
asi třináct, se všechny spojily do jedné fabriky a řemeslný způsob vý
roby téměř zanikl. Dělaly se perníky nezdobené, promazávané dže
mem a polévané čokoládovou polevou. Když už byl perník na 
čokoládě ozdobený, tak než jste to donesli domů, tak vám polovina 
bílkové polevy opadala. Víc perníkářů se začalo objevovat zase až po 
revoluci. 
Vaše rodinná firma existuje už opravdu dlouhou řadu let. Jak jste začínali? 
Za všechno může prababička .  Tu si samozřejmě už nepamatuji,  
ale pamatuji si babičku, která se od ní ten základ dobré cukrařiny  
naučila. Nedělala ale jen perníky, ale veškerou cukrařinu, dokonce  
i vařila. Měla živnost a připravovala třeba „svatby na klíč“. Uvařila, 
udělala cukroví a ještě na stoly dala perníčky jako jmenovky. Měla 
chlév s kravičkou, slepice, ve sklepě smetanu, kam jsme jako kluci  
chodili... Takže spoustu vlastních surovin. Vzpomínám, jak nádherně 
voněla kořením. Babička pocházela z rodiny, kde byli všichni výtvarně 
nadaní. Byli tam malíři, kameníci, ona sama mimo jiné nádherně 
psala. Můj taťka od babičky všechno odkoukal, líbilo se mu to jako  
řemeslo a tak se šel učit cukrářem. Jako tovaryš prošel několik výroben 
a tam už se setkal s perní
kem. V Pardubicích si našel 
i nevěstu, moji maminku. 
Ta se nakonec u něj vyučila 
cukrářkouperníkářkou.  
A v Pardubicích „u toho 
perníku“ už zůstali . 
Taťka dělal cukrařinu,  
ale hlavně se zaměřoval 
právě na perník. Měl rád, 
stejně jako já, nejen jeho 
chuť a vůni, ale také malo
vání – zkrátka to výtvarno. 
Na fotografii je nejstarší 
dochované perníkové srdce, 
které dělal v roce 1952,  
s krásnou krajkou kolem, 
uprostřed je Jeníček a Ma
řenka z Prodané nevěsty, 
protože to srdce bylo na svatbu. A tady máme ještě srdce přes metr 
velké, které dělal můj tatínek o něco později. Bylo za cukráře, perní
káře a pekaře Československa na světovou výstavu do Bruselu v roce 
1958. Kvůli své velikosti se peklo v peci na chleba. Údajně pak skon
čilo někde u belgické královny. 
Každá hospodyňka pracuje s těstem v míse nebo na vále, ale vy to přeci  
jenom děláte ve velkém.
Jestli v naší výrobně čekáte super moderní techniku, budete hodně 
zklamaná. Máme tady starou míchačku, ta bude mít brzy sto let. Po
řád ji ještě používáme, protože ty nové míchačky nemají takovou sílu. 
Tady na vále se připraví ty větší bochánky, to je ta těžší práce. Máme 
rozvalovací stroj, což je taky památeční mašinka. Tou se rozválí plát,  
ze kterého se vykrajují jednotlivé tvary – formy. A pak máme ruce. 
Řada perníků je nějak popsaná. To písmo vypadá skvěle.
Ono to tak třeba nevypadá, ale když uděláte nádherné krajkové srdce 
a potom ho popíšete takovým tím neumělým písmem, tak vám to celý 
výrobek naprosto zkazí. Děvčata, která tady zdobí, se třeba čtyři pět 
let učí psát. Vlastně podle písma mojí babičky a mého tatínka. Typ 
písma jsme v podstatě převzali po předcích. 
Poradíte, jak na to, aby se perník povedl?
Vím, s čím se ženy trápí, protože sem za mnou chodí a říkají: „Pane 
Janoši, mě to nejde, mě to těsto praská, je tvrdé, poleva se roztéká...“ 
Chce to trochu praxe. Sám, když jdu zdobit nějakou zajímavou za
kázku, tak musím ruku třeba hodinu dvě rozhýbávat, než mi kornout 
do ruky sedne. Takže určitě to chce trpělivost. Z těch obyčejných, 
technických věcí bych doporučil péct těsto malinko silnější, vyválet si 
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ho třeba čtyři milimetry. Důležité je, když chceme perník opravdu na 
jídlo, tak ho hned shodit z plechu a po chvilce, kdy odpáří, ho překrýt 

třeba igelitem 
a nechat chviličku 
odstát. Než se 
zdobí, je třeba ho 
nechat alespoň  
48 hodin, protože 
perník pracuje.  
A poleva? Na 
jemném sítě pře
sejete moučkový 
cukr, a spolu s bíl
kem ho delší 
dobu mícháte va
řečkou, aby se i ty 

drobné krystalky ohladily. Potom přidáte pár kapek citronu nebo ky
seliny citronové, poleva se vybělí a pak ji krátce vyšleháte.
Přesný recept nám asi neprozradíte, že?
Mouka, cukr, vejce, med, meruňkový džem, glukóza a poměrně dost 
druhů koření – badyán, anýz, koriandr, hřebíček, kardamon a další.  
To je všechno, jsou tam opravdu jen tyhle základní suroviny. Žádné 
kakao, tuk, emulgátory, žádné konzervanty. Nic takového. Poměry su
rovin ale nikomu neprozrazujeme, to je rodinná receptura, rodinné ta
jemství. Sice se říká rodinné stříbro, ale pro nás je to rodinné zlato.
Právě toho jsem se bála . Tak tedy lehčí otázku. Co pečení?
Kromě toho, že přímo do těsta dáváme meruňkový džem, je naší další 
specialitou to, že pečeme na mouce. Stejně jako moje babička před sto 
lety. Jakmile plech natřete tukem, tak se vám dostává do perníku, sni
žuje trvanlivost a ovlivní i fyzikální vlastnosti. Plech se pomouční, na 
něj se položí těsto a to se zlehka posype moukou. Po upečení se per
níčky potřou celým rozšlehaným vajíčkem – jemnou vrstvou a ještě za 
tepla. Já vždycky říkám –  žádný recept ani žádné učení nepomůže. 
Perníkáře z vás udělá až dlouholetá praxe. Musíme s těstem zacházet 
jako s živým materiálem. To těsto už nějaké je a aby byl výsledek per
fektní, musíme si vzájemně vyhovět . My těstu a těsto nám. Tak se 
nenechte ničím odradit. Doma udělané vánoční perníčky, i když třeba 
nebudou dokonale ozdobené, udělají radost, protože v nich každý na
jde tu lásku, s kterou byly připravené.
Ať se nám to líbí nebo ne, ale ani u stejné značky není kvalita surovin poka-
ždé stejná. 
Na surovinách hodně záleží a u perníku speciálně. Takže já beru tu 
nejlepší mouku od stálých dodavatelů, na které se mohu spolehnout. 
My děláme těsto hodně dopředu. A kdybychom pak zjistili, že třeba  
u tuny těsta byla špatná mouka, byl by to problém. To se ale týká 

všech surovin, nejenom 
mouky. Při jejich ná
kupu musíme koukat  
na kvalitu, ne na cenu.
Kam nejdál se vaše per-
níčky dostaly?
Myslím, že co se týká 
„přízemí“, tak snad na 
všechny světadíly. Co  
se týká výšky, tak se  
v jednom prezident
ském speciálu dostaly 
do výšky skoro deseti 
kilometrů. Domlouvali 
jsme se s kosmonau
tem Andrewem Fe
ustelem, který u nás byl 

i s rodinou na návštěvě a který vezl plyšového Krtečka od Zdeňka 
Millera do vesmíru, že někdy vezme do rakety třeba i perníkový 

raketoplán, který dostal od nás. Tak doufám, že to dopadne a že se náš 
perník podívá i do vesmíru. Pan Feustel ostatně říkal, že tak krásné 
perníčky neviděl ani tam . 
Podle fotografií bylo, je a jistě i bude významných osobností, které dostaly 
vaše perníčky, daleko víc.
Například pro pana prezidenta Havla jsem z perníku dělal jeho milo
vaný Hrádeček, pro Karla Gotta Včelku Máju, pro Bolka Polívku jeho 
ranč s 3D chalupami... A tak bych mohl pokračovat. To jsou dárky, 
perníčky „šité na tělo“, které jsou hlavně pro radost. Chcete někomu 
darovat perníkovou kravatu, klobouk, kostel, zámek, nebo srdíčko, 
podkovu pro štěstí, Harleye, větrný mlýn, úl i s včelami, meč, kánoe...?  
Pro nás není až tak důležitý motiv, jako to, aby náš voňavý dárek potě
šil. Máme množství forem. Některé jsou po babičce, ještě víc od ta
tínka, spoustu jsem jich vyrobil i já. Ve výrobním programu máme víc 
než tisíc druhů perníčků.
Některé motivy nebo způsob zdobení se samozřejmě nabízí. Ale například  
srdíčka s krásnými krajkovými vzory, chaloupky... 
Základní staré motivy samozřejmě máme dané. Už kvůli tradici a také 
proto, že jsou úžasné. Každý rok 8. května jsou na pardubickém 
zámku slavnosti. Dříve tam probíhala soutěž a my jsme asi šest nebo 
sedm ročníků vyhráli. 

Vidím tady řadu diplomů a ocenění. Kterého si vážíte nejvíc?
Každé ocenění mi samozřejmě udělá obrovskou radost.  Jsem několi
kanásobným Perníkářem roku a vítězem několika dalších soutěží.  
V roce 2009 proběhla pod hradem Kunětická hora na základě odbor
ného doporučení Muzea perníku moje korunovace na Krále perníku. 
Perníkovou korunu mi nasadil fotograf Jan Saudek a to i s velkou po
klonou, která je pro něj charakteristická. Možná tomu nebudete věřit, 
ale stejně si vážím toho, když mi naši práci někdo „jen obyčejně“ po
chválí. A je jedno, jestli je to významná osobnost nebo babička ze sou
sedství, která nechala udělat vnoučkovi dárek k narozeninám.
Kde vaše perníčky můžeme sehnat? 
Určitě uvítáme všechny zájemce o naše medové perníčky u nás v Par
dubicích. Mohou si u nás zkusit perníček ozdobit a také si na něm 
pochutnat, poslechnout si něco o historii i současnosti výroby perníku 
a odvézt si perníkový dortík s sebou. Ti, kteří k nám přijet nemohou, 
mají možnost objednat si něco ze zajímavého sortimentu na našem 
perníkovém eshopu pardubickypernik.com na webu pernikjanos.cz.
Rodinná firma, dlouholetá tradice, máte pokračovatele? 
Teoreticky ano, ale jak to dopadne, nevím. V tomhle řemesle je hodně  
práce a odříkání, je to řehole, těžká práce, musí se tomu  
člověk věnovat celým srdcem a stojí to  
i nějaké soukromí. Věřím, že tradice  
perníku od Janošů má před sebou ještě  
dlouhou budoucnost.                      Eva Černá 
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Stříbrný kuchař vaří na třináctce
Asociace kuchařů a cukrářů ČR uspořádala už 4. ročník soutěže Nejlepší ku-
chař/ka 2021 ve společném stravování, která má ukázat možnosti v jednotli-
vých oblastech společného stravování. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií 
–  Svačinky pro děti 3–6 let, Bezmasý rostlinný pokrm, Racionální pokrm pro 
nemocné a seniory a Pokrm pro mládež 11–18 let. V naposled jmenované ka-
tegorii měla své želízko v ohni také Základní škola s RVJ Bronzová. Mezi desít-
kou finalistů, která vzešla z celorepublikového korespondenčního kola, byl 
i vedoucí školní jídelny a šéfkuchař Jakub Jasenovský. My jsme si zašli s čers-
tvým medailistou krátce popovídat. A nebylo to jen o soutěži.

Kuchyň bývala královstvím žen. Dnes vidíme na pozici kuchařů 
a šéfkuchařů stále častěji muže. Jak jste se ke své profesi dostal vy?
Měl jsem to tak nějak předurčené. Celá moje rodina je „postižená“ va
řením. Tatínek donedávna pracoval jako kuchař, maminka je vyučená 
cukrářka, moje sestra je kuchařka, bratranci a sestřenice jsou v kuchař
ském oboru také. Co je ale hlavní, mě ta práce opravdu baví. A to je 
napříč profesemi to podstatné. Vyučil jsem se jako kuchařčíšník, na 
praxi jsem chodil do FN Motol, kde jsem pár let pracoval. Vařil jsem 
i na vojně, pak byly mým zaměstnavatelem nadnárodní společnosti... 
Během těch zhruba dvaceti let jsem vařil na různých místech, která 
ale měla jedno společné. Všude jsem získával zkušenosti a pokaždé 
jsem se snažil posunout se o kousek výš. Pakliže chce člověk v gastro
nomii něco dokázat, musí držet krok s „celým světem“. Mým největ
ším vzorem je můj otec, kterého ctím a po všech stránkách ho uzná
vám. Nebojí se dělat věci jinak, jídlo dokáže neuvěřitelně vyšperkovat, 
nespokojí se s dobrým. To mu nestačí. A já se snažím jít v jeho šlépě
jích. Proto působím ve školní jídelně. Poslední moje angažmá bylo 
v gymnáziu a opět jsem se hodně naučil. I to, že zažité se dá měnit, 
zlepšovat... Pro mě není důležité, jestli mě někdo plácá po zádech, ale 
vědomí, že jsem udělal všechno pro to, aby se děti dobře najedly. 
A když pak vidím „vymetené“ talíře, tak to je pro mě to nej.
Mohl jste své kuchařské umění nějak porovnávat, získávat určité 
zkušenosti ze zahraničí?
Určitě, tyhle možnosti byly. Vždycky je to o lidech a je na každém,  
co si z koho vezme. 

Jaká jsou dnes ve školních jídelnách oblíbená jídla?
Klasika je svíčková, řízek, rajská, buchtičky se šodó... Na opačném 
konci pomyslné tabulky je koprovka a pak také jídla, která děti ne
znají. Mně nevadí, když někomu něco moc nechutná a jídlo nedojí, 
vadí mi předsudky – „Já to nejím. A ty víš, jak to chutná? Já to nejím.“ 
Škola dává dětem vzdělání, školní jídelna je od toho aby vychovávala 
děti k nějakým stravovacím návykům. A ty jsou dnes hodně mizerné.
Jak se vaří, když se musíte vejít do nějakého finančního limitu, do ně-
jaké částky?
Děti ve věku sedm až deset let platí za oběd třicet korun, jedenáct až 
čtrnáct třicet dvě koruny a děti patnáct a více platí třicet čtyři koruny. 
Kdysi v nějakém pořadu pan Pohlreich, který umí říct věci bez obalu 
a narovinu, zmínil, že za ty peníze by nenakrmil ani domácí zvíře. 
Všichni víme, jaké jsou ceny potravin. Takže – ve finančních limitech 
se dá vařit, ale je to opravdu hodně těžké. Mrzí mě, že dětem ne 
vždycky můžeme dát to, co by si zasloužily. 
Vidíte ve výběru jídel posun k zdravější výživě?
Poslední dobou se zdravá výživa hodně preferuje. Já jsem jejím velkým 
zastáncem. Z kuchařského hlediska není umění vařit z masa, ale bez 
něj. Myslím, že to je i cesta do budoucna. Nejen co se týká úspory pe
něz. 
Přichází tomu školáci už na chuť?
Určitě, tady jsem teprve od září, takže to nemohu úplně objektivně 
posoudit, ale za mého působení v minulé škole to tak bylo. Vařili jsme 
okolo 500 – 600 obědů a studenti si někdy objednali 150 bezmasých 
jídel. To si myslím, že je velký úspěch.
Pojďme teď k soutěži. Už jste se v minulosti některé zúčastnil? 
Bývalý zaměstnavatel mě na tuhle soutěž vyslal a umístil jsem se na 
čtvrtém místě. Tentokrát jsem se přihlásil sám. Z korespondenčního 
kola jsem postoupil s jídlem, jehož zadání bylo pro všechny soutěžící 
v dané kategorii stejné. Bylo 
to mleté kuřecí stehenní 
maso. Tak jsem se rozhodl 
udělat kuřecí roládu v šunce 
s hříbkovou omáčkou 
a s bramborovodýňovým 
pyré. Časový limit byl dvě 
hodiny.
Zmínil jste korespondenční 
kolo. Co si pod tím máme 
představit? 
Soutěžící pošle přesnou re
cepturu, technologický po
stup, rozpis surovin a tři fo
tografie soutěžního jídla.
Také jste byl limitován 
 nějakou částkou?
Ano, limit jsme měli 34 Kč. 
Trochu jsem ušetřil kuřecím 
stehenním, které se namlelo, 
zjemnilo ještě smetanou 
a tím jsem to i trochu nastavil, tak jsem se do ceny vešel. Kdyby ale 
nebyla sezona dýní, tak by cena byla úplně jiná.
A hříbky jste si šel nasbírat ☺?
Já ne, maminka, za což ještě jednou děkuji.
Tady jste měl čas, jak říkáte, jídlo vymazlit. Co ve školní jídelně?
Ani při soutěži to nebylo úplně ideální. Měli jsme soutěžit jako 
dvoučlenný tým s jedním náhradníkem. Obě mé kolegyně ale 
 onemocněly, takže to zbylo jen na mně. K té školní jídelně – máme 
okolo šesti set obědů a vydáváme je od 11.45 do 14.00, takže to 
musí letět, ale děláme, co můžeme. Chtěl bych poděkovat škole, že 
jsem se mohl soutěže zúčastnit, a také pořadatelům, kteří ji organi
zují. Myslím, že přesně takové akce školní jídelny posouvají, aby 
 dokázaly „tu káru tlačit i do kopce“, i když to není lehké. Víte, 
 kuchaři ve veřejném stravování nebojují o michelinské hvězdy, ale 
o spokojené strávníky. Největší srdcovka pro mě byla, když přišla 
paní učitelka s partou žáčků a ti se předháněli ve vyjmenovávání 
 jídel, která jim u nás nejvíc chutnají. Přísahám, že v ten moment   
se mi hodně leskly oči. Eva Černá
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Druhý nejlepší šéfkuchař školní jídelny v ČR



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • PROSINEC 2021 27

O tom, že kouzla a Vánoce k sobě neodmyslitelně patří, určitě nikdo 
nepochybuje. My vás v prosincové rubrice pozveme hned na dvě místa 
plná kouzel a iluzí, která ale mají jedno společné – našeho nejlepšího 
iluzionistu a kouzelníka Pavla Kožíška, majitele a ředitele Divadla 
kouzel v Líbeznicích u Prahy, ale také Muzea fantastických iluzí ve 
Vodičkově ulici 31.

„Vím, že poslední měsíc v roce bývá hektický. Zatím bohužel ne
znám žádné kouzlo, které by dokázalo uklidit, napéct cukroví, sehnat 

dárky... Co ale nabídnout 
mohu, je příjemně strávený 
čas a spoustu zábavy. Jak 
v divadle, tak v muzeu,“ 
říká Pavel Kožíšek.

Na prosincovém pro
gramu Divadla kouzel je 
představení Kouzelné Vá
noce určené především dě
tem od 3 do 12 let. A v mu
zeu? Nebudete věřit 
vlastním očím. Na výstavní 
ploše je více než 150 inter
aktivních a hlavně zábav
ných exponátů. Většina jich 
je z konce 19. století, ně
které jsou i starší, takže jsou 
vlastně i kusem historie. 
Muzeum bylo otevřeno 
v prosinci 2019, ale zájem 
byl tak velký, že už po půl 
roce muselo být rozšířeno. 

„Staré optické klamy sbírám už léta. A kdokoli je u mě viděl, řekl, 
že bych si měl otevřít muzeum. Tak jsem to udělal,“ dodává Pavel 
 Kožíšek. „V Muzeu fantastických iluzí jsou kromě velkoformátových 
trikových obrazů k vidění originály nebo věrné repliky exponátů   

z celého světa. Máme tady nejstarší optický klam na světě – velké ka
menné kolo s pravěkým člověkem, které roztočíte, a pračlověk pracuje. 
Tady návštěvníky baví stínové divadlo z konce 19. století, tady je au
tíčko vzhůru nohama, a když se podíváte do těch brýlí, tak ho uvidíte 
normálně. Hodně se líbí tato Amesova místnost. Kdo je vlevo, je  

malinký „trpaslík“, ten, kdo stojí vpravo, je obr. Krásný je i náš  
Einstein. Když se budete dívat na jeho hlavu, zjistíte, že se za vámi 
stále otáčí. V poslední místnosti jsou velkoformátové trikové obrazy – 
uvězní vás obří chobotnice, kouzelník vás vystřelí z děla, skončíte na 
Titaniku... Jak už bylo řečeno, je tady více než 150 exponátů, takže to
hle byla jen nepatrná ochutnávka. A ještě to podstatné – fotoaparáty 
a nabité mobily s sebou. Takové fotografie, které si uděláte tady, zaru
čeně nemáte.“

Muzeum fantastických iluzí má otevřeno denně od 9.00 do 19.00. 
Více informací získáte na www.muzeumfantastickychiluzi.cz, o Diva
dle kouzel na www.divadlokouzel.cz. Najdete zde i aktuální opatření, 
kterými je nutné se řídit. Eva Černá

VÍKENDY BEZ NUDY
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Angličtina pro stříbrný věk
„Učit se cizí jazyk má smysl i v dospělém věku. Mnoho lidí občas 
tvrdí, že už na to nemá hlavu, ale není to tak. Spíše je v jejich pro
gramu spousta jiných povinností. Každé učení trénuje mozek a přináší 
radost z nových poznatků. V dnešním světě proniká angličtina do 

mnoha sfér a setkáme se 
s ní i v každodenním životě. 
Doma, při práci s počíta
čem a jinde,“ říká Hana 
Havlová. Ta se ujala v zim
ním semestru 2021/22 vý
uky dvou skupinek seniorů. 
Výuka byla zahájena v říjnu 
v Kulturním domě Mlejn. 
Účastníci, většinou dámy, 
jsou podle vlastního ohod
nocení znalostí rozděleni  
do dvou skupinek.

Organizace se v rámci místní Agendy 21 ujala městská část Praha 13. 
Při příležitosti zahájení semestru pozdravil všechny studentky a stu
denty starosta David Vodrážka, popřál jim hodně studijních úspěchů 
a vyslovil přání, aby na příštím setkání zněla už jen angličtina. Pří
tomni byli rovněž radní Aneta Ečeková Maršálová a Vít Bobysud,  
do jejichž pracovní náplně spadá právě realizace místní Agendy 21 
a kontakt se seniory. Z jejich popudu se ostatně celý projekt uskuteč
nil. První část kurzu skončí před Vánoci. Všem je jasné, že k hlubším 
znalostem vede delší cesta, frekventanti dostanou proto možnost po
kračovat i v jarním semestru. Postupuje se podle učebnice pro samo
uky, která nabízí kromě textů a cvičení rovněž audionahrávky. 

Atmosféra kurzu je uvolněná, cílem není memorovat, ani dávat 
pětky, ale naučit se základy jazyka tak, abychom se v cizině neztratili 
hned na letišti, ve městě si uměli v restauraci vybrat dobré menu a po
hybovat se s jistotou v dalších praktických situacích. Zkrátka, bez obav 
se vyjádřit. Poslech, psaní, konverzace a trocha nutné gramatiky jsou 
základní instrumenty. Občas dojde i na lehký úvod do reálií. V listo
padu se například studenti dozvěděli, jak vznikl americký Den díku
vzdání a rozšířili si slovní zásobu.       

Učit se znamená dělat chyby a anglická výslovnost je trochu oříšek 
pro každého a to bez rozdílu věku. Věřme jen, že pandemická situace 
dovolí pokračovat zájemcům i po Vánocích. „Učení může být skutečně 
zábava a všichni studenti jsou velmi slušně motivovaní. Je radost 
s nimi pracovat,“ dodává lektorka. -red-

Lukáš učí seniory pracovat 
s počítačem
V Domě sociálních služeb Lukáš mají senioři už několik let možnost 
naučit se pracovat s počítačem. Výuka probíhá zpravidla ve středu do
poledne v počítačové učebně, kde je pro účel výuky k dispozici dvacet 
počítačů. Před pandemií bylo pravidlem, že počítačová učebna byla 
vždy téměř plně obsazena. Ovládání počítače představuje širokou 
škálu úkonů, které mají svoji logiku a opakovatelné postupy a pravidla. 
A ta si musí žáci osvojit, aby nemuseli klást vyučujícímu pomocné 
otázky, ale dokázali samostatně pracovat – vyhledat informace na in
ternetu, pracovat s poštou apod. 

„Jde o to, aby výuka byla názorná a uváděna na příkladech (napří
klad auto=hardware, řidič=software) a aby byl čas na její časté opako
vání. A ještě jedna věc je důležitá. Při výuce na počítačích platí, že 
méně znamená více. Užší zaměření výuky s nezbytným množstvím in
formací vede k vyššímu soustředění, logickému uvažování a pravděpo
dobnějšímu zapamatování a osvojení postupů při ovládání počítače,“ 
říká Jiří Mašek, ředitel střediska sociálních služeb a vyučující práce 
s počítačem, a dodává: „Během jednoho roku se snažíme naučit seni
ory ovládat internet, vytvořit textový dokument v programu Microsoft 
Word a pracovat s emailovou poštou. Odměnou nám pak často bývá, 
když s námi některý ze seniorů dokáže po roce elektronicky komuni
kovat nebo je schopen si pomocí internetu dohledat potřebné infor
mace.“  -red-

U nás se stále něco děje
I přes zkracující se dny probíhalo podzimní období v denním stacio
náři Střediska sociálních služeb Prahy 13 velmi svižným tempem. Kli
enti měli možnost zapojit se do několika zajímavých činností, ve kte
rých projevili své kreativní cítění a zároveň přispěli k propagaci dobré 
věci.  

Jedním z nich byla výstava netradičního umění na stomických pyt
lících v atriu radnice. Naši klienti se svými výtvory do této aktivity za
pojili a vytvořili několik velmi krásných a na pohled příjemných ma
lých uměleckých „exponátů“. Ty byly určeny na pomoc lidem žijícím 
s tímto hendikepem.

Další příjemnou „záležitostí“, která potěšila velkou řadu nejen  
našich klientů, ale i těch, kteří do stacionáře pravidelně nedocházejí, 
nicméně využívají prostřednictvím terénní pečovatelské služby jinou 
formu podpory v domácnosti, byl projekt dětí ze základních škol 
Prahy 13. Ty během distanční výuky psaly dopisy babičkám a dědeč
kům žijícím v naší městské části, o jejichž předání se postarali pracov
níci naší pečovatelské služby. A naši dědečkové a babičky na ně for
mou dopisů s poděkováním hojně odpovídali.  

Ve volných dnech se mimo již zavedený aktivizační program klienti 
věnovali dalším zajímavým podzimním tématům zaměřeným na 
zdravé potraviny, které během podzimu v přírodě dozrávají, a na jejich 
využití v kuchyni. Nezapomněli jsme ani na barvy, do kterých se pří
roda na podzim obléká, ani na příchod podzimu působícího na lidský 
organizmus. Barbora Svobodová, vedoucí denního stacionáře

Virtuální univerzita třetího věku 
pokračuje
Ještě před zahájením letního semestru Virtuální univerzity třetího 
věku ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 mohli naši studenti po
tkávat své spolužáky na chodbě vedoucí do „učebny“, při podpisu do 
prezenční listiny, úhradě poplatku za studium... Všechno ale rázem 
bylo jinak. Samotné přednášky letního semestru 2020/2021 na téma 
Mistři evropského barokního malířství 17. století a České dějiny a jejich 
souvztažnosti I, musely z důvodu pandemie covid19 probíhat přes 
portál ČZU v Suchdole online. Po přihlášení na portál pak mohli 
studenti z pohodlí domova zhlédnout přednášku, vypracovat test... 
Letní online semestry probíhaly od února do června. Před spuštěním 
první přednášky zimního semestru, který byl zahájen v úterý koncem 
září, obdrželi studenti osvědčení o absolvování semestru letního. Před
nášky zimního semestru začaly už probíhat prezenční formou v naší 
počítačové učebně. Témata semestrálních kurzů jsou Architekti ital
ského baroka, druhé téma je České dějiny a jejich souvztažnosti II. Teď už 
všichni můžeme jen doufat, že tento způsob výuky vydrží. Poslední 
přednáška se uskuteční 14. prosince. Pak už bude studenty čekat 
 vypracování závěrečného testu.

Zájemci o studium univerzity třetího věku najdou více informací  
na https://esenior.czu.cz. Alena Hrabětová, Středisko sociálních služeb Prahy 13
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  6. 12.  Zazpívají nám Seniorky Prahy 13
13. 12.  Telekomunikační akademie, přednáška proběhne  

od 14.00 v počítačové učebně Domu sociálních  
služeb Lukáš. Zveme i členy ostatních klubů.

20. 12. Předvánoční posezení
27. 12. Káva o čtrnácté

Konání schůzek bude záviset na aktuální epidemiologické  
situaci.
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
  7. 12. Při kávě si popovídáme o sv. Mikuláši
14. 12.   Loučíme se s rokem 2021, k tomu nám přijde zahrát 

duo A proč ne. 

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a v příštím roce 
zdraví, pohodu a radost z každého dne.
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
  1. 12.  Soutěž o ceny pro nejhezčího čerta nebo Mikuláše
  8. 12.   Společně s dětmi z Mateřské školy U Bobříka si  

zazpíváme vánoční koledy
15. 12.   Předvánoční posezení s punčem a ochutnávkou  

cukroví
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.
  1. 12. Pražské hrady 

  8. 12. Stodůlky 
15. 12. České lázně
22. 12. Předvánoční povídání 
29. 12. Povídání o Silvestru 
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé pondělí od 13.00 do 15.00 hodin  
v salonku restaurace Pod radnicí.
  6. 12. Setkání v klubu při kávě a výrobě vánočních ozdob
13. 12. Procházka vánoční Prahou
20. 12. Vánoční posezení s kávičkou a cukrovím v klubu
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

Klub seniorů III uspořádal oslavu 
svým členkám
Na území městské části působí třináct klubů seniorů a jeden z nich 
uspořádal 20. října oslavu narozenin hned šesti členkám najednou.

„Velice si vážím faktu, že senioři v naší městské části jsou tak aktivní 
a v klubech seniorů aktivně tráví čas. Bylo mi ctí osobně popřát dá
mám k narozeninám, především pevné zdraví a pozitivní mysl,“ řekl 
starosta David Vodrážka.

„Paní Libuška Do
ležalová s námi osla
vila krásných 90 let, 
paní Eva Novotná  
85 let a Vilma Hrubá, 
Karin Dobiášová,  
Miluška Hrnčířová 
a Vlaďka Ebrová 
80 let. Nechybělo ani 
nezbytné občerstvení 
a k dobré náladě při
spěla i hudba dua 
A proč ne. Všichni 
jsme tak společně  
s jubilantkami prožili 
příjemné odpoledne. 
Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme i do dalších let hlavně  
hodně zdraví a spokojenosti,“ popřála za celý Klub seniorů III  
Anna Kubištová. Lucie Steinerová
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KONCERTY
   3. 12. pá 19.30 BLUEGRASS CHANNEL: DUEL BLUEGRASS BAND & LU‘S & …  
   + ABALONE   
(Spolkový dům, K Vidouli 727)

14. 12. út  18.00 VARHANNÍ ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA
15. 12. st  19.30 BLUEGRASS CHANNEL: DUEL BLUEGRASS BAND & MÍŠA LEICHT  
   A PŘÁTELÉ 
(Spolkový dům, K Vidouli 727)

27. 12. po 19.00 ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
   3. 12. pá 19.00 Divadlo D13 – Neil Simon: ŘEČI ALIAS VÝBORNÁ  
   KACHNA  
Řeči, fámy, zvěsti, klepy, drby, pomluvy nebo kachny! Prostě spousta neověřených 
informací předávaných ústně, která můžou pošramotit Vaši pověst.

   9. 12. čt  19.30 AirGym: WENDIGO
10. 12. pá 19.30 Klára Hajdinová: V KRUHU – premiéra
12. 12. ne  19.30 Lenka Švolíková: SANDWRITTEN – premiéra

DĚTI
   5. 12.  ne  17.00 a 18.30     HVĚZDIČKA PRO MIKULÁŠE
12. 12. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI A RODIČE 

19. 12. ne 15.00 Damúza: OVEČKA BETLÉMSKÁ 
Vánoční zázrak očima chundelaté ovečky a starého pastýře. Loutková hudební pohádka 
o kouzlu Vánoc pro všechny od 4 let.

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

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

RŮZNÉ
každé úterý   9.00    BABYKAVÁRNA 
   1. 12. st 17.00 TANEČNÍ VEČER S ŽIVOU HUDBOU – 70. a 80. léta 
(Spolkový dům, K Vidouli 727)

   7. 12. út 14.00 RETROKAVÁRNA pro seniory
   8. 12. st  17.00 TANEČNÍ VEČER S ŽIVOU HUDBOU 
(Spolkový dům, K Vidouli 727)

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

Předvánoční prosinec ve Mlejně 
Adventní koncert rozezní varhany kostela sv. Jakuba
Händel, Bach nebo Mozart? Na adventním koncertě v kostele svatého 
Jakuba Staršího zazní skladby nejen těchto světoznámých velikánů. 
Na programu je také improvizace jednoho z nejúspěšnějších varha
níků Vladimíra Roubala, který na tento večer vymění varhany stra
hovského kláštera za ty ve Stodůlkách. Um cenami ověnčeného hu
debníka doplní operní pěvkyně Lucie Silkenová a trumpetista Jan 
Verner. „Koncert jsme plánovali už na loňský rok, ale bohužel kvůli 
nepříznivé situaci musel být zrušen. Pevně věřím, že tentokrát to vy
jde. Vladimír Roubal je fantastický hudebník, pod jeho rukama dosta
nou i malé varhany, které tady ve Stodůlkách máme, naprosto jiný 
rozměr. Jsem zvědavá, jak se jeho věhlasné improvizace zalíbí místním. 
Doufám, že si náš společný koncert užijí stejně, jako loňskou Ry
bovku, kdy se v našem kostele představil poprvé,“ doplňuje Lucie 
 Silkenová z KD Mlejn, která Vladimíra Roubala a Jana Vernera do 
Stodůlek pozvala. Adventní koncert se uskuteční 14. prosince, už teď 
se však můžete naladit zhlédnutím záznamu loňské České mše 
 vánoční, který najdete na našem YouTube KD Mlejn.    

Netradiční mikulášské putování se blíží 
Proč je v pekle oheň a na nebi hvězdy? A není andělům tam nahoře 
zima? To se dozvíte na dobrodružné výpravě, která v podvečer 5. pro
since zavede vaše malé až k samotnému Mikuláši. Pohádkovým ne
bem i pekelným 
podzemím, kde 
andělé létají 
vzduchem a čerti 
přikládají pod 
kotlem i vzhůru 
nohama, vás pro
vede moudrá sova 
a trochu pople
tený havran. Ale 
pozor, nebude to 
jen tak. Každý 
malý dobrodruh 
musí splnit tajný úkol, který mu přímo do oušek našeptají průvodci 
z ptačí říše. Na konci cesty před foyer KD Mlejn bude na každého 
malého dobrodruha čekat mikulášská nadílka. Eva Roškaňuková
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Otec říká dceři: „Jestli z té písemky  

z matematiky přineseš pětku,  

zapomeň, že jsem tvůj otec.“

Druhý den:

Otec: „Tak co jsi dostala z té písemky?“

Dcera: „A ty jsi jako kdo?“

Přišla jsem domů a všude jsem viděla 
ležet prach. Tak jsem si řekla, že si 
lehnu taky...

„Maminko, kam odletí čáp, když přinese 

miminko?“ „Letí na sedačku, kouká  

na televizi a pije pivo.“

„Zlato, rozhodl jsem se, že už se s tebou 
nebudu hádat.“ „Aha, takže pán se  
rozhodl? A co kdyby ses třeba zeptal?“

Zubař mi řekl, abych po zákroku dvě  

hodiny nejedl. Myslím, že podle ceny 

ošetření nebudu jíst celý týden.

Na nebeskou bránu se ozve klepání  
a svatý Petr zakřičí: „Co je?“ „Neříká se 
co je, ale kdo je!“ „Bože, zase učitelka!“

Mládeži, heslo na wifi pro tento týden  
je barva šatů Anny Kareniny v knize. 
Řekla jsem v knize, ne ve filmu! Mnoho 
štěstí, máma. P.S.: Začala jsem číst 
Hrabě Monte Christo.

Když žena říká „cože?“, tak není hluchá. 
Je jen milá a dává vám šanci říct svůj 
názor lépe, jinak, opačně...

Jde opilec domů a marně se snaží  
strčit klíč do pouliční lampy. Zastaví  
u něj policista a ptá se ho, co vyvádí. 
„Snažím se odemknout dveře od baráku, 
ale vůbec mi to nejde.“ Policista se podívá 
nahoru a povídá: „Tak zkuste zazvonit, 
nahoře ještě svítí.“

„Doktore, opravdu mě budou operovat 
studenti?“ „Ano, budou.“ „A co když 
umřu?“ „Tak dostanou pětku.“

Nejsnazší způsob, jak získat pozornost 
dítěte je sednout si a vypadat odpočatě.

Maminka se ptá Jirky: „Proč nejíš tu  
polévku, před chvilkou jsi říkal, že máš 
hlad jako vlk.“ „A viděla jsi někdy vlka  
jíst vařenou mrkev?“

Silvestr 2021
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S ohledem na měnící se epidemiologickou situaci 
 sledujte, prosím, aktuální informace na webových 
stránkách organizátorů nebo pořadatelů akce a také 
na www.praha13.cz.

Neděle 21. 11. – neděle 9. 1. 2022
Betlémy 2021
Muzeum českých Vánoc, K Ovčínu 313, Ořech
Letos mimo jiné uvidíte stovku Ježíšků, největší betlém, 
který už dorostl do délky 14 metrů, ukázky řezbářství,  
betlémy, které doposud nebyly vystavovány, dozvíte se  
více o starých vánočních zvycích a některé si budete moci 
i vyzkoušet ...   
Více informací najdete na www.muzeumceskychvanoc.cz.

Čtvrtek 25. 11. – pondělí 20. 12.
Strom splněných přání
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Pomozte nám splnit vánoční přání dětí z FOD Klokánek  
Hostivice a Dětského domova Nové Strašecí. Stačí přijít  
ke stromu splněných přání, vybrat si kartičku s přáním 
a předat ji spolu se zakoupeným dárkem v informačním 
centru hypermarketu. Děkujeme za vaši pomoc a přejeme 
vám krásné Vánoce.

Sobota 27. 11. • 9.00 – 13.00
Adventní výtvarná dílna 
ZŠ Mohylová, Lužiny
Přijďte se naladit vánoční atmosférou do naší školy, kde si 
můžete vyrobit adventní věnce, svícny, dekorace a děti si 
mohou připravit originální dárečky pod stromeček. Přineste 
si jen ostrý nůž nebo nůžky, další výrobní materiál bude 
k dispozici na místě. Pro hladové či upracované bude připra-
vena kavárna s cukrovím, chlebíčky a výborným gulášem. 
Těšíme se na vás.

Sobota 27. 11. • 9.00 – 13.00
Dvě šance v Trávě
FZŠ Trávníčkova 1744
Tradiční akce Dvě Šance je opět tady a to letos už po osmé! 
Jedná se o zábavný program pro všechny zvídavé děti, které 

se nebojí proniknout do tajů práce s počítačem a to pro-
střednictvím různých zajímavých programů. Přemýšleli jste 
někdy nad tím, jak se vytváří počítačové hry, o programo-
vání jako takovém nebo o tom, jak to všechno v tom počí-
tači vlastně vzniká? Tak je tento program právě pro vás. 
Letos se ho můžete zúčastnit přímo u nás ve FZŠ Trávníčkova 
nebo i on-line z pohodlí domova! Stačí se přihlásit na 
workshopy přes stránky www.tib.cz a vybrat si jakýkoli 
z nabízených programů a pak už se jen 27. listopadu připojit 
a nechat se vším provést zkušenými lektory.

Neděle 28. 11. • 18.00
Betlém v Centrálním parku
Centrální park – Kuželkárna
První adventní neděli se v Kuželkárně rozsvítí betlém vyro-
bený dětmi a pedagogy z Domu dětí a mládeže – s ohle-
dem na aktuální epidemiologickou situaci bez 
doprovodného programu.  

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

Čtvrtek 2. 12.
Mikulášská v Pohádce
Mateřská škola Pohádka, Janského 2187
Odpoledne přivítáme v naší školce čerta s Mikulášem. Ten-
tokrát program připraví Inka Rybářová se svými písničkami, 
přátelským čertem a hodným Mikulášem. Děti se mohou 
těšit na sladkou odměnu. Rodiče jsou srdečně zváni.

Čtvrtek 2. 12. • 13.00 – 15.00
Trošku jiné odpoledne v knihovně
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Každý čtvrtek se děti a mládež mohou setkat s pracovníky 
nízkoprahového Klubu Jedna Trojka. Vstup volný.

Čtvrtek 2. 12. • 17.00
Pojďte dohnat učení do knihovny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Plavete ve škole? Tak přijďte kterýkoli čtvrtek do knihovny, 
společně to zvládneme. Bezplatná první pomoc se školou 
pro žáky ZŠ s dobrovolníky z Nová škola, o.p.s. Nemusíte se 
registrovat, stačí přijít. Vstup volný.

Pátek 3. 12.
Mikuláš v knihovně – celodenní akce
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Tematický den v knihovně, čekají vás básničky a hry, těší se 
knihovníci v kostýmech čertů a andělů. Vstup volný, změna 
programu vyhrazena.

Úterý 7. – pátek 10. 12. • 9.00 – 17.00
Vánoční výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny
Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční Vánoční výstavu. 
Těšit se můžete na vystoupení loutkového divadla inspiro-

vaného ukrajinskou jesličkovou hrou, na školní zahradě si 
budete moci prohlédnout výrobky našich dětí, pochutnat si 
na dobrotách z vánoční kavárny, nakoupit dárky, nebo se 
prostě inspirovat slavnostní výzdobou rozmístěnou po celé 
zahradě! Na výstavě nebudou chybět živá zvířátka. Všichni 
z Mohylky se na vás moc těší!

Úterý 7. 12. • 13.00 – 15.30
Kreativní dílny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Každé úterý vás zveme na dílny otevřené kreativní duši.  
Podrobnosti v dětském oddělení. Vstup volný, změna pro-
gramu vyhrazena.

Úterý 7. 12. • 14.00 – 16.00
Retrokavárna
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Zájemci z řad seniorů se mohou těšit na poslední letošní  
setkání v Retrokavárně. Tentokrát s ukázkou nepečeného 
vánočního cukroví s možností si vyzkoušet výrobu, chybět 
nebude ani hudba. Vzhledem k omezenému počtu míst je 
nutné si vytvořit rezervaci na tel. 235 011 625, 235 011 451. 
Podmínky pro konání se budou řídit aktuálními opatřeními 
vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Středa 8. 12. • 13.00 – 18.00
Vánoční tvoření v knihovně
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Milé děti, přijďte si do knihovny vytvořit malé vánoční  
výrobky. Materiál zajištěn. Vstup volný, změna programu 
vyhrazena. 

Středa 8. 12. • 17.00 – 19.00
Aromaterapie nejen pro nevidomé – vůně pro dobrou 
náladu 
Klubovna SONS, Vrchlického 887/74 v Praze 5
Tvoření s Magdalénou Dobromilou podle jejích dvou knih 
o bylinkách. Adventní tvoření a vůně koření – modelování 
voňavých ozdob ze slaného těsta a korálkování vánočních 
ozdob. Program ve spolupráci s KC Vrchlická SONS ČR na 
Smíchově (www.sons.cz) je vhodný i pro nevidomé a slabo-
zraké. Vstupné je 150 Kč pro členy SONS, pro ostatní 250 Kč 
(s výrobky a nápoji v ceně). Prosíme o potvrzení účasti – 
SMS na tel. 775 690 806, e-mail: majdas@volny.cz.
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Sobota 11. 12. • 10.00
Pohádkové dopoledne
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa, Nové Butovice
Zveme vás na pohádku Pasáček vepřů, hraje soubor Divadla 
Glans. Jednotné vstupné je 90 Kč (pokladna je otevřena ho-
dinu před začátkem představení). Při vstupu do sálu se di-
váci musí řídit aktuálně platnými hygienickými předpisy. 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 11. 12. • 11.00 – 13.00 
Zvířátka z betléma
Parkoviště před hypermarketem Globus Praha – Zličín
Adventní čas zpříjemní vám, ale hlavně dětem, zvířátka ze 
Statku u Merlina. Na parkovišti hypermarketu budou k vi-
dění oslík, ovečka, ale také velbloud. 

Neděle 12. 12. • 15.00 – 18.00
Vánoční zpívání pro rodiny s dětmi
Třebonický pivovar
Přijďte si společně zazpívat koledy a zapálit svíčky ve sko-
řápkách ořechů. S sebou – kdo má vlastní hudební nástroje 
a pod stromeček 1 malý neoznačený dárek na výměnu pro 
každé dítě. Jako host přijede spisovatelka a ilustrátorka dět-
ských knih Andrea Popprová se svými knížkami pro děti. 
Možná přijde i anděl... Občerstvení v restauraci pivovaru 
a prodej originálních dárků a knih. Prosíme o nahlášení 
počtu dětí předem  formou SMS na tel. 775 690 806. 

Středa 15. 12. • 16.00 – 17.00 
Literární hrátky 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku od 2 do 6 let a rodiče, 
tentokrát na téma Krtek a Vánoce. Registrujte se předem  
na olga.vlasakova@mlp.cz, tel. 770 130 281 nebo osobně 
v pobočce Lužiny. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Čtvrtek 16. 12. • 16.30
Vánoční jarmark 
Před FZŠ Trávníčkova 1744
Přijďte s námi načerpat tu správnou vánoční atmosféru. Na 
místě si budete moct prohlédnout dětské výtvory, ochutnat 
vánoční cukroví a zahrát si hru týkající se vánočních tradic. 
Těšíme se na vás.

Čtvrtek 16. 12. • 19.30
Vánoční koncert v Ořechu – Bratři Ebenové
Sokolovna Ořech, Zbuzanská 180
Zveme vás na tradiční a v pořadí již 10. Vánoční koncert 
v ořešské sokolovně. Vystoupí skupina Bratří Ebenů. Ceny 
vstupenek 350–500 Kč, jejich rezervace na tel. 603 265 553. 
Prodej vstupenek v květinářství (v areálu mateřské školy).  
Podmínkou návštěvy koncertu je dodržování aktuálních  
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Pátek 17. 12. • 10.00 – 11.00
Literární hrátky  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku od 2 do 6 let a rodiče, 
tentokrát na téma Krtek a Vánoce. Registrujte se předem  

na olga.vlasakova@mlp.cz, tel. 770 130 281 nebo osobně  
v pobočce Lužiny. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Neděle 19. 12. • 18.00
Vánoční orientální show
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615
Srdečně vás zveme na Vánoční show orientálních skupin 
Belly Habibi, Belly Amira a kurzů orientálního tance z DDM 
Stodůlky. Letošní show bude speciální, protože její součástí 
bude i oslava 15. výročí taneční skupiny Belly Habibi fungu-
jící pod vedením lektorky Ireny Antonové. Za tuto dobu sku-
pina získala nespočet ocenění na tuzemské i mezinárodní 
taneční scéně. Jedním z největších ocenění je i titul Belly-
dancer of the World v německém Duisburgu. Belly Habibi 
navštěvují tanečnice od 4 do 28 let a věnují se jak klasic-
kému orientálnímu tanci, tak stylu orient pop, Saidi až  
k bollywoodskému tanci. 
Těšit se tak můžete nejen na krásné kostýmy, ale především 
na skvělá taneční vystoupení našich tanečnic i dalších ta-
nečních či hudebních hostů. 

Úterý 21. a středa 22. 12. • 18.00
Vánoční koncerty žáků klavírních škol
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Předběžně jsou plánovány tyto vánoční koncerty žáků  
klavírních škol – 21. 12. Klavírní školy Wolfgang a 22. 12. 
Klavírní školy paní Ludmily Senšeny. Koncerty se uskuteční, 
pokud to dovolí v té době platná omezení plynoucí z proti-
epidemických opatření.  

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

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–16.00,  
skleník Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–16.00, 
vinotéka sv. Kláry po–pá 13.00–17.00, so–ne a svátky 
11.00–17.00.

Do pátku 17. 12.
Džungle, která nespí
Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skle-
ník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džun-
gle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu 
kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro 

vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kte-
rém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají 
v noci a omamně voní. Magicky nasvícený vodopád šumí 
a skleníkem se nese koncertování tropických žabek...

Každá netradiční večerní prohlídka trvá přibližně jednu  
hodinu. Večerní skleník můžete v prosinci navštívit vždy 
v pátek od 17.00 a 18.00 hodin. Večerní provázení sklení-
kem Fata Morgana je třeba rezervovat dopředu pomocí níže 
formuláře, který najdete na webu botanické zahrady.

Do neděle 19. 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.
Botanická zahrada spravuje vinici od roku 1995 a navazuje 
na její 800 let dlouhou tradici. 

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

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Do neděle 5. 12.
Výstava Jen tak jsem šel kolem – Petr Brukner
V galerii Czech Photo Centre si můžete prohlédnout foto-
grafie umělce, který je především známý jako herec Divadla 
Járy Cimrmana. Petr Brukner je však všestranný. Jedním 
z jeho koníčků je fotografování, kterému se věnuje od dět-
ství. Výstavou Jen tak jsem šel kolem autor tak trochu bilan-
cuje svoji celoživotní fotografickou zálibu. Najdeme zde 
snímky z cyklů Ulice, Dílo člověka, Dílo přírody a Kamarádi  
ze zákulisí slavného divadla. 
Součástí výstavy je promítání dokumentárního filmu Život 
hledáčkem Petra Bruknera od Pavla Bartovského. 
Výstavu můžete navštívit: út–pá od 11.00 do 18.00,  
so–ne od 10.00 do 18.00. V pondělí je zavřeno.

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org.

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

Neděle 28. 11. • 16.30
1. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se Hornický pěvecký sbor Kladno. Na programu: 
Č. Vaňura, F. X. Brixi, A. Vitásek, G. F. Händel, E. Pascha,  
F. X. Brixi, A. Dvořák, A. Bruckner, J. J. Ryba – závěrečný sbor 
z České mše vánoční.

Neděle 5. 12. • 16.30 
2. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
V podání smyčcového orchestru Musica. Alternativa pod ve-
dením J. Kořána a J. Šimáčka, zpěv: Šárka Venclová; na kon-
certě zazní mimo jiné i skladby Antonína Dvořáka na počest 
180. výročí jeho narození.

Sobota 11. 12. • 14.00 
Adventní zastavení u kláštera – atrium Domova
Čeká vás vánoční atmosféra, svařené víno, káva, čaj, cukroví, 
perníčky, dárky, adventní dobročinný bazárek klášterních 
pokladů, živá hudba – kapela Motovidlo. 

Neděle 12. 12. • 16.30 
3. adventní koncert – kostel sv. Rodiny 
Vystoupí Řepský sousedský sbor.
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Neděle 19. 12. • 16.30 
4. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Břevnovský chrámový sbor působící u sv. Markéty v Břev-
nově v Praze 6 provede spolu s orchestrem a sólisty koncert 
duchovní hudby. Na programu je J. J. Ryba: Česká mše vá-
noční a pastorela Rozmilý slavíčku.

Úterý 21. 12. • 19.00
Stříbrné vánoce – kostel sv. Rodiny
Koncert plný nádherných vánočních písní a koled v podání 
Jakuba Hübnera a jeho hostů za doprovodu CMP Orchestra 
a Kühnova dětského sboru s dirigenty Michalem Macour-
kem a Petrem Jiříkovským a sbormistryní Terezou Bystřic-
kou. Vstupenky nutno zakoupit předem přes TICKETLIFE.CZ.

Neděle 2. 1. 2022
J. J. Ryba – Česká mše vánoční – kostel sv. Rodiny
Vstupné je dobrovolné. 
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Pondělí 29. 11. • 18.00
Koncert hudebního oddělení
Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Nové Město
Hudební oddělení Domu dětí a mládeže Stodůlky zve 
všechny milovníky hudby na koncert hudebního oddělení.   

Středa 1. 12. 
Duhový kalendář DDM Stodůlky 2022
Už máte nový kalendář na rok 2022? U nás v Domečku na-
bízíme tradiční autorský kalendář výtvarných dílen plný  
neuvěřitelných zvířat a inspirativních citátů. Podpořte i vy 
činnost a propagaci našeho domu dětí a staňte se majiteli 
tohoto originálního díla, které během září a října vytvořilo 
80 dětí ve věku 6–15 let. Objednávky přes klientský účet  
na webu www.ddmstodulky.cz, nebo přímo v recepci DDM, 
kde probíhá i prodej.

Pátek 3. 12. 
Čertovské odpoledne
Těšit se můžete na výtvarnou dílničku, pro odvážnější ná-
vštěvu pekla, ale především na nadílku od hodného Miku-
láše a andílka. Pro děti cca 2–9 let.

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

Sobota 4. 12. • 17.00 – 19.00
Friends Jam 24                                 
Taneční workshop pro rodiny s dětmi a jejich přátele. Vy-
tvořte si na jeden večer svou taneční skupinu, naučte se 
něco nového a získejte v závěrečném jamu srdce všech 
účastníků. Tým tvoří 2–4 členná skupinka tanečníků – 
 rodina, kamarádi – minimálně 1 mladší a 1 starší 18 let. 

Sobota 4. 12. 
Keramická sobota 
Sobotní keramická tvoření pro děti a rodiče. Poznáte zá-
kladní techniky při práci s keramickou hlínou. Budete tvořit 
podle návrhů nebo si zvolíte téma k danému období – 
zima.

Více informací na www.ddmstodulky.cz  
a Facebooku.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt od 9.00 do 12.00. Běžné vstupné 
je 80 Kč pro rodinu na dopoledne. Je třeba se přihlásit na 
 rybicky.13ka@volny.cz.

Pondělky a úterky –tématem měsíce je adventní čas –  
říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
6. a 7. 12. – Možná přijde Mikuláš

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

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

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

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

Neděle 28. 11.
Požehnání adventních věnců
Žehnání věnců proběhne 1. adventní neděli při všech boho-
službách v kostele sv. Jakuba St. i v kostele sv. Prokopa.

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V prosinci je otevírací doba od 9.00 do 16.00. 
 Pokladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací 
doby.

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

Výstavy
•  Terasa před Vzdělávacím centrem – Milníky z historie  

Zoo Praha 
•  Gočárovy domy – Zoo pro hlavní město (od 23. 12.  

do 2. 1.) 

Sobota 4. 12.
Tradiční setkání sponzorů
Tradiční setkání přátel, sponzorů a partnerů Zoo Praha,  
předání cen Richard, vyhlášení výsledků fotosoutěže  
„Fotím v Zoo Praha“... Kompletní program najdete na  
www.zoopraha.cz.

Neděle 5. 12. • 10.00 – 16.00
Mikuláš v zoo
Po areálu zoologické zahrady budou chodit čert, Mikuláš 
a anděl a rozdávat dětem drobné dárky. V 15.30 je bude 
možné potkat u komentovaného setkání s ďábli medvědo-
vitými.

Sobota 11. 12. 
Lední medvědi v historii a současnosti Zoo Praha
Tradice chovu ledních medvědů v Zoo Praha sahá až takřka 
k počátkům jejího založení, přesněji do roku 1932. Stávající 
expozice medvědů byla otevřena již roku 1933 a s dílčími 
úpravami funguje dodnes. Zbudování nové expozice, která 
bude větší, modernější a na příhodnějším místě, je proto 
naší velkou prioritou, chceme-li udržet úspěšnou tradici 
chovu ledních medvědů v naší zoo. Přijďte a seznamte se 
s modelem nově plánované Arktidy, zavzpomínejte na 
slavné odchovy v Zoo Praha a zjistěte, jaké jsou novinky  
na poli chovu a ochrany ledních medvědů. Doprovodný  
program včetně aktivit pro děti bude probíhat od 10.00 
do 16.00.

Sobota 18. 12. • 9.15
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových 
prvků
Workshop v otevřeném Vzdělávacím centru je určený pro 
širší návštěvnickou veřejnost. Na workshop je nutné se  
předem přihlásit na lavicka@zoopraha.cz.

Neděle 19. 12. 
Betlémské světlo v Zoo Praha
Skauti přinesou a předají Zoo Praha Betlémské světlo, které 
bude pro návštěvníky až do Štědrého dne k dispozici u hlav-
ního vchodu.

Pátek 24. 12. 
Štědrý den v zoo
Přineste během dne našim zvířatům dárky v podobě kr-
miva, které jim v následujících dnech předáme (suché pe-
čivo, čerstvé nebo sušené ovoce a zelenina, veškeré druhy 
ořechů, piškoty). Chcete potěšit naopak chovatele, kteří se 
o naše zvířata starají 365 dní v roce? Přineste jim jeden kus 
libovolného cukroví se zvířecí tématikou doplněný vánoč-
ním vzkazem. Více na našem webu. Po celý den budou pro-
bíhat komentovaná krmení a setkání. Od 13.30 se můžete 
těšit na vánoční vystoupení lachtanů. Vstup za 1 Kč pro děti 
do 15 let.

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

Bližší informace získáte na tel. 296 112 111,  
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,  
www.facebook.com/zoopraha.
   Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Nenáročná vycházka za koněm 
Převalského 
Za zvířaty s názvem Equus przewalskii neboli koně Převalského se 
můžete vydat od stanice metra Radlická. Z východu metra se dejte 
doprava a po schodech nahoru. Vyjdete v ulici Kutvirtova, kde jdete 
opět po schodech nebo vystoupáte serpentinami pro pěší nahoru 
a zde vlevo ulicí Výmolova kolem ZŠ pro sluchově postižené, dál 
přes železniční přejezd Pražského semmeringu a stále nahoru kolem 
hřbitova Radlice. Naproti němu hned u cesty je studánka. Stoupáme 
stále nahoru až k oplocenému pozemku s budovou pro ustájení koní. 
Kůň Převalského je dnes jediným žijícím druhem divokého koně. 
V přírodě byl naposledy spatřen v roce 1969. Přežil jen díky chovu 
lidí. Na něm se velkou měrou podílela i pražská ZOO. Až do polo
viny 19. století o tomto divokém koni věděli jen mongolští kočovníci. 

Roku 1879 Nikolaj Prževalskij, plukovník a kartograf carské ruské 
armády prohledával okolí hor. Několikrát zahlédl celá stáda divokých 
koní, ale nedokázal je identifikovat. Začal po nich pátrat, vyptával se 
místních obyvatel. Jeden z lovců mu přenechal kůži uloveného koně. 
Przewalski ji odvezl do Moskvy a ukázal ji přírodovědci Poljakovovi, 
který ji prozkoumal, popsal, přičemž zaznamenal znaky divokého 
koně a pojmenoval ho po jeho objeviteli Przewalském. První divocí 
koně se dostali do Evropy v roce 1899, a to do tehdejšího carského  
Ruska, na jižní Ukrajinu. Mezi oběma světovými válkami klesla celo
světová populace koně pouze na 30–40 jedinců. V dubnu letošního 
roku vypustila do oploceného výběhu ZOO Praha na Dívčích hra
dech z chovné stanice v Dolním Dobřejově čtyři klisny. Výběr klisen 
byl veden tak, aby pro budoucí reprodukci této skupiny koní Převal
ského byla zaručena co největší genetická pestrost. Ohrada je opat
řena elektrickým ohradníkem a kamerami. Je to i pro to, aby lidé ne
mohli koně krmit. Tito kopytníci jsou důležití pro zachování bio   
logické rozmanitosti krajiny. Zabraňují zarůstání travnatých ploch 

náletovými dřevinami a pomáhají správným podmínkám pro růst 
stepních rostlin a živočichů. Plošina Dívčích hradů je ideální právě 
pro step. Můžete pozorovat ze tří vyhlídek. Jedna z nich je vyvýšena. 
Naskytne se vám krásný pohled na panorama Prahy. Dostanete se 
sem po pohodlné cestě vpravo od budovy. Můžete celý rozsáhlý vý
běh obejít a dojít zpět k tomuto výchozímu místu nebo se z vyhlídky 
vrátit zpět k výchozímu místu a od rohu oplocení sejít dolů polní pě
šinou a dojít na páteřní cestu na Dívčích hradech. Po ní doprava 

a stále rovně až na velké rozcestí, kde se připojuje i cyklostezka. Po
kračujte stále rovně pěknou cestou mezi lesem nad Prokopským údo
lím a poli. Dostanete se k Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně 
žijící zvířata. Stará se o zraněná či jinak handicapovaná zvířata s cí
lem vrátit je zpět do přírody. To už jste na kraji Jinonic, kde zahněte 

do první odbočky doleva ulice Vavřinecká, kterou dojdete ke koste
líku a dřevěné zvonici sv. Vavřince se zajímavou historií. Od hřbitova 
sejdete dolů parčíkem po žluté turistické značce, po které dojdete až 
k metru Jinonice. Dnes jste ušli kolem 5 km pohodlnou cestou.
 KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková
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 o Dne 18. října 2021 nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček 
Vilém Danda ve věku 82 let. Manželka Mária, dcera 
Zuzana a syn Vilém s rodinami.

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

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

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

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

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

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

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Nabízíme malířské práce, štukování – 

stěrkování stěn i stropů. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o PEDIKÚRA, tel. 603 910 026. 
 o ADVOKÁT Marek Konečný - nabízí právní služby téměř 

všeho druhu. Tel. 777 010 051.
 o Servis PC u Vás doma. instalace, nastavení SW, 

HW. Zálohování, obnova dat, aj. Tel 721 175 155.
 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, 

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

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

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

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

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

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

 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 Malířské a lakýrnické práce, stěrkové omítky, 
tel. 606 828 702. 

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

VZPOMÍNÁME

SLUŽBY

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

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

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

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

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

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

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

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

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

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
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 o HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen, tel. 603 910 026.
 o Bachovy esence na míru. 

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

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

Tel. 728 991 247, IT: www.sidlopro� rmupraha.cz.
 o Nabízím doučování angličtiny. Tel. 732 557 512.
 o Doučování a hlídání dětí, zkušená učitelka. 

Tel. 607 510 795.
 o NABÍZÍM PÉČI A CVIČENÍ PRO SENIORY U VÁS DOMA. 

Zn: Hodnota a důstojnost člověka. Tel. 724 301 622.

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

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

 o Důchodci hledají spolehlivou paní na pomoc 
s úklidem rodinného domu ve Stodůlkách. 1x týdně 
na 4-6 hodin. Tel. 602 468 338. 

 o Hledám spolehlivého, zdatného brigádníka 
i důchodce na úklid sněhu v P-13, 1 000 Kč za úklid, 
tel. 774 024 646.

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

ZAMĚSTNÁNÍ

RŮZNÉ

Realitní služby, jaké si přejete

T

jaké si přejete

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

Anděl

Bc. Elena Artamonova

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

BYTY

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

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

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

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele. Tel. 604 617 788.
 o Přímý zájemce koupí 2kk – 3+1 před rekon-

strukcí. Platba hotově. Vyplatíme i provizi 
za zajímavý tip. UNGELT INVEST, s.r.o., 
tel. 776 672 943.

 o Pronajmu garáž na Velké Ohradě, ulice Bašteckého, 
cena dohodou. Tel. 604 792 997.

 o Pronájem nebytového prostoru 60 m2.
SVD Böhmova 1981 pronajme nebytový prostor 60 m2 
v přízemí panelového domu. Účel pronájmu – kancelář, 
archiv, atelier. Cena 8 000 Kč/měs. Plus poplatky. Stavební 
úpravy na náklady nájemce možné. Tel. 606 736 428.

Realitní služby,
jaké si přejete

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

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

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

Sběratel koupí knihy a komiksy

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

Tel. 732 248 449  



ZAHRADNÍ CENTRUM
Ul. Ořešská, Praha 5 – Řeporyje
www.gardencentrum.cz | info@ibase.cz
tel. 603 466 370, 603 466 368
• vánoční stromky řezané i v květináčích  
• vánoční dekorace  
• jmelí, chvojí, adventní věnce, svícny vánoční hvězdy

Otevírací doba: Po – Pá: 8.00 –18.00
So: 8.00 – 18.00, Ne: 8.00 – 17.00

 
Vedení účetnictví, daňová evidence, mzdová 

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

 

 

 

 

Kontakt: Ing. Boris Plaňanský  
finance@fubraland.cz      

211 155 402 
 

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY
Soukromá gynekologická praxe 

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

Poskytujeme komplexní léčebně-preventivní 
péči ve spolupráci se všemi velkými 

zdravotními pojišťovnami.
Věnovat se Vám budou

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

gynekologie.hurka@imunogen.eu

po   8-18
út   8-15

čt   8-18
pá   8-13

ORDINAČNÍ HODINY:

ZŠ s RVJ Bronzová  
hledá dvě pomocné síly do školní jídelny 

(na 8 hodin a 5 hodin). Nabízíme výborné 

pracovní podmínky (benefit MultiSport karta, 

zvýhodněná strava) a přátelský kolektiv 

se smyslem pro humor. Naše škola je součástí 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 

Bližší informace u vedoucího školní jídelny 

Jakuba Jasenovského. 

Kontakt: jidelna@zs-bronzova.cz, tel. 235 514 466.
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Předvánoční Program v

Pondělní dílničky
28.11.2021 – Slavnostní rozsvícení  
                      vánočního stromu 

16:00 - 16:45 Divadélko - Švec a čert

17:00 Rozsvícení Vánočního stromu
(na stromečku budou umístěna 
vánoční přání od dětí z dětského 
domova Unhošť, která mohou 
naši návštěvníci splnit) 

16:00 - 19:00 3. PaTro – človíčkov 

08.11.2021 „Větrníček“ a „Duhová spirálka“

22.11.2021 "Adventní hodiny" a "Obrázek ze špachtlí"

13.12.2021 „Vánoční ozdoby“

20.12.2021 „Dalekohled na Ježíška“
4.12.2021 – „mikulášská“ 

14:00 - 16:00 Mikulášská družina chodí 
po centru a vyhledává hodné 
a zlobivé děti.

16:00 – 19:00 Mikulášská družina se přemístí 
do Človíčkova.

15:30 – 18:00 Malování na obličej v Človíčkově.

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

Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

21-11-03-inzerce-luziny-OC-187x129-02.indd   1 07.11.2021   11:35:54

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

Gymnázium J. Heyrovského
přijme kuchaře/kuchařku. 

Nástup dohodou. Své nabídky zasílejte
na e-mail: krepinska@gymjh.cz.

Gymnázium J. Heyrovského
přijme vrátného/vrátnou. 

Nástup 1. 1. 2022. 
Bližší informace na tel. 603 150 929.

  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.

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhuÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

s 19 letou tradicí
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V rubrice Víkendy 
bez nudy jsme vás 
tentokrát pozvali do 
magického světa op-
tických iluzí. Jestliže 
vás pozvánka zau-
jala, máte teď mož-
nost zkusit své štěstí 
a vyhrát v naší kří-
žovce 3 rodinné 
vstupenky do Muzea 
fantastických iluzí 

Pavla Kožíška. Jedná se o největší ...TAJENKA v Praze. Uvidíte zde více než 150 interak-
tivních zábavných exponátů. Muzeum najdete v centru Prahy ve Vodičkově ulici 31 
u Václavského náměstí v 1. patře Galerie Myšák. Otevřeno je každý den 7 dní v týdnu 
včetně státních svátků od 9 do 19 hodin. Více na www.muzeumfantastickychiluzi.cz.

Křížovka pro děti: Nejhezčí svátky v roce se rychle blíží, a proto vám za celou redakci 
přejeme ...TAJENKA! 

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

Správná odpověď z listopadu:
Křížovka – VÁLEČNÍK NEBO BOJOVNÍK

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Zuzana Roderová, Velká Ohrada
v hodnotě 300 Kč – Lexík Werner, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Štěpán Hrubý, Rudná 
Tereza Dvořáková, Praha 5
Dominik Chval, Třebonice

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Helena Ohlídalová, Praha 5
Lenka Štveráková, Lužiny
Eliška Mikulová, Stodůlky

Soutěžní otázky na prosinec:

1) Kolikáté narozeniny oslavila v listopadu Mateřská škola U Bobříka?
2) Kam se, kromě Zoo Praha, můžete vydat za koněm Převalského?
3) Kdy se uskuteční varhanní adventní koncert v kostele sv. Jakuba?

Správné odpovědi na listopadové otázky:
1)  Akce v Botanické zahradě Praha s názvem Džungle nikdy nespí je zaměřena na večerní 

prohlídky skleníku Fata Morgana.
2)  Trať běhu v rámci akce Barvám neutečeš byla dlouhá 5 km.
3)  Slavnostní promoce psích absolventů akademie Helppes proběhla v jejich  

motolském centru v sobotu 18. září.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín  
získávají:  
Soňa Prokopová, Praha 5; Hanuš Pfob, Praha 5 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Listopadová tajenka: OSMATŘICET TISÍC MATIČEK
Výherci: Terezie Lapšanská, Praha 5; Adam Šindelář, Stodůlky; Kristián Starý, Nové  
Butovice

 
Připravila Petra Fořtová

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Plynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění                                      

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

NABÍZÍME: 
•  Fyzioterapii pro dospělé i děti

•  Fyzikální terapii (ultrazvuk, elektroléčba, laserový 
paprsek, přístrojová lymfodrenáž, léčba kyslíkem, 
parafínový zábal, detoxikační koupel nohou, infrasauna)

•  Masáže (léčebné i zážitkové)

•  Skupinová cvičení (léčebný tělocvik, cvičení s dětmi 
v předškolním věku, jóga, pilates, komplexní cvičení 
páteře a SM systém, břicho)

•  Cvičební stroje, hypnomasážní křeslo

•  Kosmetické ošetření pleti
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PŘIJÍMÁME:

Naším hlavním mottem a cílem je 
vstřícný, individuální a komplexní 
přístup ke každému klientovi.

ZDRAVÍ a RELAX 
v rehabilitačním centru
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