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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
roční plán investic pro Domov pro seniory Zity Kabátové na rok 2021 ve výši 
380 000 Kč vč. DPH
schválila
přerušení dotačních řízení v oblasti volného času u programových i individuálních 
dotací a to až do odvolání

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Revitalizace vnitrobloků Praha 13 – rekonstrukce plochy  
ve vnitrobloku Trávníčkova – plocha u ZŠ
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu – na stavební práce při akci Rekonstrukce fontány v ulici 
Brdičkova
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., Krčská 61/9, 140 00 Praha 4 

vzala na vědomí
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Plán udržitel-
né městské mobility městské části Praha 13
a schválila
uzavření smlouvy o zpracování Plánu udržitelné městské mobility městské části Pra- 
ha 13 s uchazečem Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 
Praha 8, jehož nabídka byla komisí vyhodnocena dle stanovených hodnotících kritérií 
jako nejúspěšnější a zcela vyhovující podmínkám výzvy

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
schválilo
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2020 a účetní závěrku  
MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2020

schválilo
předložený materiál Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2021

souhlasilo
s poskytnutím dotace pro SK Hala Lužiny, z.s., ve výši 500 000 Kč
a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

souhlasilo
s poskytnutím dotace na rok 2021 pro KD Mlejn, z.ú., ve výši 3 250 000 Kč
a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

schválilo
poskytnutí dotace ve výši 841 900 Kč na projekt Trenéři ve škole se spolkem Trenéři  
ve škole, z.s., a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

schválilo
uzavření Memoranda ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území 
hl. m. Prahy

vzalo na vědomí
rezignaci Ludmily Tiché na funkci členky výboru ZMČ Praha 13 pro dopravu a bezpeč-
nost a výboru pro výchovu a vzdělávání,
rezignaci Jiřího Maška na funkci člena výboru pro evropské fondy a informatiku 
a rezignaci Jaroslava Matýska na funkci člena výboru majetkového

a zvolilo
členy výboru finančního Jakuba Vaverku, Vojtěcha Provazníka
členy výboru kontrolního Václava Mucalu, Anetu Ečekovou Maršálovou
členem výboru majetkového Václava Hrdličku
členy výboru sociálního Janu Horkou, Víta Bobysuda
členy výboru pro místní Agendu 21 Václava Hrdličku, Ludmilu Tichou
členem výboru pro dopravu a bezpečnost Adama Kopetzkého
členem výboru pro evropské fondy a informatiku Filipa Ryanta
členem výboru pro výchovu a vzdělávání Petra Koláře
členkami výboru pro životní prostředí Zuzanu Drhovou, Yvetu Kvapilovou
 Zpracovala Helena Šlitrová

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

V lednu a v únoru bez velkoobjemových kontejnerů  
V měsících leden a únor 2021 nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Har-
monogram na březen bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na webových stránkách 
www.praha13.cz. Michaela Líčková, OŽP

Termíny zasedání zastupitelstva                   
Plánované termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 na 1. pololetí roku 
2021 jsou středy 10. března a 9. června. Zasedání se budou konat vždy od 10.00 hodin 
v obřadní místnosti v přízemí radnice.  -red-

Zápis do prvních tříd                            
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2021/2022 byl 
stanoven na čtvrtek 8. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 9. dubna od 13.00 
do 17.00 hodin. 
Přihlášky do základních škol lze získat na webových stránkách jednotlivých škol, na 
www.skolypraha13.cz, případně v listinné podobě na odboru školství nebo v kancelá-
řích příslušných základních škol. Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním po-
stižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus 
a mentální postižení) se koná ve středu 14. 4. od 13.00 do 17.00 v 1. patře školy – 
vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský 
průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení speciálně pedagogického centra 
nebo pedagogicko-psychologické poradny (případně rozsudek o svěření dítěte do 
péče). V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zápisu, 
avšak nejdéle do konce dubna 2021. Dotazy zodpoví ředitelka školy na telefonním  
čísle 235 522 156.
Pro bližší seznámení se školou využijte Den otevřených dveří plánovaný na 10. 3. 2021 
od 8.00 do 11.40 hod.   Věra Kozohorská, ředitelka školy

Termíny pro uzavírání manželství v roce 2021
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 
2021 a dobu pro uzavírání manželství v době od 9.00 do 14.00 v následujících termí-
nech: 29. 1., 12. 2., 26. 2, 12. 3., 26. 3., 9. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6., 
25. 6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 1. 10., 22. 10., 5. 11., 
12. 11., 26. 11., 3. 12. a 10. 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

Odvoz vánočních stromků             
Vánoční stromky můžete až 
do konce února volně odložit 
vedle popelnice nebo kontej-
neru na směsný nebo tříděný 
odpad. 
Stromky jsou do vozů na ko-
munální odpad nakládány 
v běžných svozových dnech. 
Výjimka platí pro umělé 

stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do žádného z kontejnerů, ale 
do sběrného dvora. -red-

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,
první letošní vydání STOPu má jen dvaatřicet stran. Všichni v redakci ale věříme, že vám 
i přesto přinášíme na stránkách tohoto kratšího čísla užitečné, zajímavé a pestré čtení.   
Ať už to jsou informace o událostech z listopadu a začátku prosince nebo těch, které nás 
teprve čekají. 

Rubrika Téma STOPu je tradičně věnována bilancování, ale i plánům starosty Davida 
Vodrážky. V Kaleidoskopu najdete mimo jiné informace o uskutečněné potravinové 
sbírce, dozvíte se i to, proč úředníci na radnici na jeden den „zfialověli“. V dubnu to bude 
už třicet let, kdy vyšel první STOP, takže je co slavit. Protože ale nevíme, jak se bude 
vyvíjet epidemiologická situace, připravili jsme pro vás v rámci „oslav“ soutěž o skutečně 
hodně dobré ceny. Více se dozvíte na straně 8. Nabízíme vám i rozhovor, tentokrát 
s ředitelem pražské zoologické zahrady Miroslavem Bobkem. Mimo jiné se dočtete, jak 
chod zoo ovlivnila opatření přijatá v souvislosti s šířením covid-19, jak na nezvyklý klid 
reagovala zvířata a také o nové knize, kterou Miroslav Bobek vydal. V lednovém vydání, 
které držíte právě v ruce, toho ale najdete daleko víc. Třeba pozvánku na výlet z Třebaně 
do Dobřichovic nejen podél Berounky, ve Finanční poradně najdete odpověď na otázku, 
zda jsou realitní fondy opravdu sázkou na jistotu a zda se vyplatí do nich investovat  
své prostředky, když trh nabízí tolik jiných možností, Dana Céová se s vámi podělí 
o zkušenosti odboru životního prostředí se zálivkovými vaky... Těšíme se na vaše náměty, 
nápady i připomínky. Poštovní i elektronickou adresu redakce najdete v tiráži na str. 31.

Za sebe a všechny kolegy vám přeji příjemné čtení a do nového roku hodně štěstí, pohody, 
energie, zdraví a síly k zvládnutí všeho, co nás v roce 2021 čeká.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, téměř celý rok byl 
velmi náročný a všem se nějakým 
způsobem změnil život. Jak 
vzniklá situace ovlivnila chod  
radnice a její priority?
Naprosto souhlasím. Rok 2020 
opravdu nebyl jednoduchý. Pro 
městskou část se stala prioritou 
péče o seniory a zajištění maxi-
mální možné míry fungování 
škol a školek. Právě omezení tý-
kající se školství a volnočasových 
aktivit nejvíce zasáhla do běž-
ného provozu rodin. Nejen, že 
jsme museli omezit kulturní, 
sportovní a další aktivity, které 
obyvatelům městské části přiná-
šejí kvalitně strávený volný čas, 
ale upraven byl i chod Střediska 
sociálních služeb Prahy 13, Do-
mova pro seniory Zity Kabátové, 
všech vzdělávacích organizací 
a samozřejmě také radnice sa-
motné. Vše se odehrávalo v re-
žimu, který jsme nikdy před tím 
nezažili. Musím poděkovat všem, 
kteří se této změně postavili če-
lem, díky jejich obdivuhodnému 
nasazením se vše podařilo zvlád-
nout. S ohledem na zdraví nás 
všech a maximální bezpečnost 
provozu sociálních i školních za-

řízení, jsme se bohužel museli 
vzdát úzkého kontaktu, na který 
jsme byli zvyklí. A co nám tento 
rok ukázal? V rámci všech naří-
zení se naše školy i mateřinky se 
vzniklou situací vypořádaly na 
výbornou, stejně tak jako již zmí-
něné středisko sociálních služeb 
nebo domov pro seniory. Radnice 
byla pro své občany otevřená 
a zaměstnanci jim ochotně po-
máhali řešit jakékoli životní situa- 
ce. Pozornost jsme zaměřili i na 
veřejný prostor a jak se během 
roku ukázalo, tento směr je více 
než správný. Investujeme do revi-
talizace parků, hřišť a obecně se 
budeme soustředit na to, aby-
chom v katastru naší městské 
části neustále kultivovali volně 
přístupná místa – parky, zeleň, 
veřejná prostranství, hřiště a také 
vnitrobloky. Ale abych byl kon-
krétní – proběhly například roz-
sáhlé opravy víceúčelového hřiště 
v Centrálním parku a také opravy 
v Dalejském parku. Průběžně  
revitalizujeme vnitrobloky. Mo-
mentálně jsou to vnitrobloky 
Fingerova a Blattného, kde bu-
dou práce pokračovat hned na 
jaře. Připravena je projektová 

 dokumentace na re-
konstrukci skate-
parku Lužiny, kterou 
bychom chtěli s pod-
porou dotací z Ma-
gistrátu hlavního 
města Prahy realizo-
vat co nejdříve. Ve 
Stodůlkách byla do-
končena revitalizace 
veřejného prostoru, 

tentokrát v ulici K Brance. Měst-
ská část upravila nevyužité po-
zemky ve starých Stodůlkách – 
lokalita se nachází v západní části 
staré městské zástavby. Cílem 
projektu bylo začlenit tento ne-
využívaný prostor městské zeleně 
do sociálního dění, vytvořit zde 
funkční místo pro odpočinek 
a nabídnout občanům příjemné 
místo nejen pro mladé rodiny,  
ale také pro odpočinek seniorů. 
Vznikl tak další estetický, funkční 
a atraktivní prostor s rekreačním 
potenciálem, který splňuje stan-
dard a potřeby současné doby. 
Vysazené stromy vhodně dopl-
ňuje keřová a trvalková výsadba. 
Součástí je i nový městský mobi-
liář, dominantní a primární 
funkci tvoří herní prvky určené 
pro děti. Investice do veřejných 
prostor jsou prioritou nejen 
v současné době. V ulici 
K Brance tak došlo k dalšímu 
posílení funkce sídelní zeleně 
a k podpoře biodiverzity území. 
Zaměřujeme se především na 
ucelenou koncepci úpravy zeleně 
a volnočasových míst jednotli-
vých lokalit tak, aby navazovala 
na okolní využití městského pro-
storu. Jde nám především o efek-
tivní navýšení zeleně v ulicích, 
která zlepšuje místní klimatické 
podmínky. Vegetace výrazně zvy-
šuje vzdušnou vlhkost, přispívá 
k zadržování vody v krajině, sni-
žuje výkyvy teplot v místě a v ne-
poslední řadě snižuje prašnost. 
Vytvoření příjemného prostoru 
nabízejícího aktivity pro všechny 
generace a lákajícího k pobytu 

v zeleni je vždy velmi žádoucí 
aktivitou a tento projekt ve Sto-
důlkách místním obyvatelům 
přinese příjemné místo k odpo-
činku. Dříve nevyužívaný prostor 
bez stromů, květin se změnil 
a vytvořili jsme příjemnou oázu 
se stromy, které spolu s vysaze-
nými keři keře a květinami vy-
tváří zelenou ba riéru od místní 
vozovky. Díky instalaci herních 
prvků pro děti vzniklo hezké 
a bezpečné místo pro odpočinek 
celých rodin. Tímto směrem ur-
čitě půjdeme i v roce 2021. 

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: 11. 1. 2021  Distribuce: 29. 1.–5. 2. 2021
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INFORMACE Z RADNICE

Vyšili jsme si Prahu 13!
Jedním z řady cílů místní Agendy 21 v Praze 13 je propojování gene-
rací. V roce 2018 jsme odstartovali projekt s názvem Vyšijme si Pra- 
hu 13! Postupně vyšívala celá řada zájemců – s rodiči vyšívaly děti 
z mateřských a základních škol, ale i pedagogové, senioři, zaměstnanci 
úřadu i zastupitelé a v neposlední řadě se na výšivce aktivně podílely 
koordinátorka a asistentka MA 21. Pro některé to bylo vůbec první 
seznámení s vyšíváním. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčast-
nili.

Tato akce měla nejen procvičit jemnou motoriku, cit pro barvy, sou-
středění... Stala se navíc i jakýmsi symbolem spolupráce v Praze 13, 
kterou si společně tvoříme – vedení městské části spolu s občany.

Výsledné dílo – obraz radnice, byl předán starostovi Davidu Vod-
rážkovi během prosincového zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha 13. Eva Černá

Seniorská obálka slaví narozeniny
V roce 2019, konkrétně 12. 12., se začala pod společnou záštitou sta-
rosty Davida Vodrážky a radní Anety Ečekové Maršálové distribuovat 
všem zájemcům z naší městské části tzv. Seniorská obálka. 

Jedná se o užitečný formulář, kam se zapisují nejdůležitější údaje 
o zdravotním stavu držitele spolu s kontaktem na blízkou osobu, ošet-
řujícího lékaře apod. Je určená nejen seniorům, kteří žijí ve svém do-
mově osamoceně, ale pomáhá i osobám se zdravotním postižením, 
rodičům samoživitelům, cizincům...

Seniorská obálka se umisťuje na viditelné místo – na vnitřní stranu 
vchodových dveří nebo na dveře lednice. Záchranná služba, hasiči 
a policie jsou o této obálce informováni a budou ji na těchto místech 
vždy hledat. Vyzvednout si ji můžete zdarma v budově radnice na Slu-
nečním nám. 13 v tzv. Senior POINTU u radní Anety Ečekové Mar-
šálové ve 4. patře (č. dv. 517) nebo u paní Zelenkové (č. dv. 540). 
Nejvhodnější dobou je pondělí od 12 do 15 hodin a středa od 8 do 
12 hodin. Více na tel. 235 011 615, 776 246 938. -red-

Soutěž o nejhezčí PF 2022
Výbor místní Agendy 21 vyhlašuje soutěž pro zá-
kladní školy o nejhezčí PF 2022. Zúčastnit se mo-
hou všichni žáci prvního i druhého stupně základních škol Prahy 13. 
Vítězný návrh použije radnice jako oficiální PF 2022!

Zapojit se mohou opravdu všechny děti do konce ledna. Soutěž je 
organizována radnicí Prahy 13 v rámci místní Agendy 21.  Hodnocení 
proběhne v polovině února, všechny návrhy pak budou vystavené 
v atriu radnice.

Své novoročenky zasílejte na bobysudv@praha13.cz, nebo v obálce 
označené PF 2022 na adresu Vít Bobysud, ÚMČ Praha 13, Sluneční 
náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13. Nezapomeňte uvést jméno a pří-
jmení, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. 

Zasláním návrhu PF autor automaticky souhlasí s jeho zveřejněním 
a použitím. Výbor místní Agendy 21

Den zdraví ukončí losování  
hracích karet
V průběhu roku se konal Den zdraví, který ale kvůli omezením spoje-
ným s pandemií covid-19 probíhal netradiční formou a byl rozdělen 
do několika etap. Bohužel se nám nepodařilo realizovat všechny, nic-
méně tři etapy proběhly. Proto chceme dostát avizovanému slibu a do-
jde k losování hracích karet, na kterých se podařilo nasbírat dvě nebo 
tři nálepky. Pokud takovou kartu máte a chcete se účastnit losování 
o zajímavé ceny, je nutné hrací kartu odevzdat do boxu v informacích 
v přízemí radnice. Karta musí obsahovat veškeré vaše nacionále, jak je 
na kartě (v bílém políčku) uvedeno. Karty odevzdejte do 31. ledna, 
o termínu losování vás budeme včas informovat. Hanka Zelenková

Praha 13 se stala výdejním 
místem Euroklíče

Městská část 
Praha 13 se 
3. prosince – na 
Mezinárodní den 
osob se zdravot-
ním postižením – 
symbolicky stala 
výdejním místem 
Euroklíče. Zá-
štitu nad touto 
aktivitou převzali 
starosta David 
Vodrážka a radní 
Aneta Ečeková 
Maršálová.

Euroklíčem se rozumí univerzální klíč, s jehož pomocí se dostane 
osoba se zdravotním postižením či rodič, pečující o dítě do 3 let, na 
vybraná bezbariérová WC a plošiny ve veřejných budovách, v metru, 
na nádražích, na čerpacích stanicích... A to nejen v Praze nebo 
v rámci naší republiky, ale po celé Evropě.

„Naší prioritou je stálé zlepšování přístupnosti městské části pro  
seniory, občany s hendikepem nebo rodiče s dětmi. Euroklíč se stane 
vhodným doplněním našich aktivit v oblasti bezbariérovosti,“ řekl 
k novince starosta David Vodrážka.

„Nápad být výdejním místem Euroklíče vznikl na základě komuni-
kace s občany. Chceme jim tak vyjít vstříc a nabídnout jeho výdej 
v místě jejich bydliště,“ dodala radní Ečeková Maršálová.

Výhradním distributorem pro Českou republiku je Národní rada 
osob se zdravotním postižením, která ve spolupráci se sítí distribuč-
ních míst klíč vydává. Na radnici Prahy 13 je výdejním místem tzv. 
Senior POINT ve 4. patře v kanceláři č. 517 u radní Anety Ečekové 
Maršálové a to vždy v pondělí od 12.00 do 15.00 a ve středu od 8.00 
do 12.00. Více na tel. 235 011 615, 776 246 938. -red-

Uzavření manželství formou 
úředního aktu
I v roce 2021 bude možné uzavřít manželství formou tzv. úředního 
aktu, a to v kanceláři občansko-správního odboru. Tento svatební obřad 
je vhodný pro ty snoubence, kteří chtějí uzavřít sňatek pouze za přítom-
nosti oddávajícího a dvou svědků, bez hudebního doprovodu a květi-
nové výzdoby. Pro tuto formu obřadu jsou vyhrazeny určité dny a to 
úterý nebo čtvrtek mezi 10. až 13. hodinou. S konkrétním termínem 
mohou snoubenci počítat až po dohodě s pracovnicí oddělení matrik. 

S dalšími případnými dotazy ohledně uzavírání manželství je 
možné se obrátit na oddělení matrik, tel. 235 011 316/312.

 Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního
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Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři STOPu,
právě se vám dostalo do rukou první číslo našeho zpravodaje roku 
2021. Dovolte mi využít stránku, kde obvykle nacházíte rubriku Téma 
STOPu, ke krátkému bilancování a shrnutí toho, co se v roce 2020 
událo a co se nám na radnici podařilo realizovat. 
   Velmi potěšující událostí pro mne a celý náš úřad je získání hned 
dvou významných ocenění, které jsme v tomto roce převzali. Městská 
část Praha 13 získala první místo v soutěži Přívětivý úřad 2020 v ka-
tegorii městských částí hlavního města, kterou již pátým rokem po-
řádá Ministerstvo vnitra ČR. Letos se jí účastnilo 142 úřadů obcí 
s rozšířenou působností a městských částí Prahy. Hodnotil se přede-
vším stav služeb v elektronizaci, komunikaci, transparentnosti, partici-
paci, klientském servisu nebo společenské odpovědnosti. Velmi si 
 cením, že služby našeho úřadu jsou dlouhodobě na vysoké úrovni 
a touto cestou bych rád poděkoval především zaměstnancům. Je to 
ocenění jejich kvalitní práce a přístupu ke klientům. Druhým ocenění, 
které mně obzvlášť těší, je první místo v soutěži Obec přátelská rodině 
a seniorům v kategorii měst a obcí s počtem obyvatel nad padesát tisíc, 
kterou vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za těmito úspě-
chy stojí kvalitní a zodpovědná práce našich úředníků, které si ne-
smírně cením. Za dobu mého působení na radnici jsme získali mnohá 
ocenění, o to větší mám radost, že se nám tento trend daří udržet.

Investice
V letošním roce jsme se soustředili především na investice do veřej-
ného prostranství a zeleně. Proběhly rozsáhlé opravy na víceúčelovém 
hřišti v Centrálním parku a také v Dalejském parku. Úpravy vnit-
robloku Fingerova pokračují již třetím rokem, hotové je dětské a spor-
tovní hřiště a jejich okolí. Z prostranství bezprostředně před základní 
školou budou modernizovány kruhové záhony a bude upravena zeleň 
ve zvýšených částech. Zbývá revitalizovat zpevněné plochy v okolí 
školy a cestní síť. Ve vnitrobloku je naplánována rekonstrukce cest-
ního systému, který je ve velmi špatném stavu. Ten pak vnitroblok 
propojí jako celek. Nové dětské hřiště máme již naplánované také do 
vnitrobloku Blattného. Na konci roku proběhly v ulici Běhounkova 
opravy, které zajistí kvalitnější užívání stávajících prostor. Proběhla re-
vitalizace veřejného prostoru v ulici K Brance, která z nevyužívaného 
zákoutí vytvořila příjemný odpočinkový prostor pro rodiny i seniory 
se stromy, keři a květinami. Připravenou máme také kompletní pro-
jektovou dokumentaci na skatepark Lužiny. Věřím, že s pomocí dotací 
od pražského magistrátu by mohly práce začít hned na jaře.

Školství
Školství se potýkalo se snad největšími změnami ve své činnosti a pře-
chod na distanční výuku v obou vlnách základní i mateřské školy 
zvládly výborně. Zaměstnanci se museli rychle přizpůsobit novým 
metodám a technologiím, což bylo velmi náročné z pohledu personál-
ního zajištění všech aktivit a také z pohledu vybavenosti technologi-
emi, které se staly nutnou výbavou vzdělávacích programů. Vedle  
zajištění hygienických opatření a ochranných pomůcek, včetně gene-
rátorů dezinfekční mlhy a ozónu, jsme do škol distribuovali desítky 
notebooků pro ty žáky, kteří neměli k dispozici zařízení nutné pro di-
stanční výuku. V listopadu byla dokončena kompletní výměna osvět-

lení v Základní škole Klausova. Všechny učebny a společné prostory 
jsou osvětleny speciálně vyrobenými světelnými tělesy nové generace 
LED diod s velmi příznivým spektrem blížícímu se dennímu sluneč-
nímu záření. Vedle toho jsme do školních budov investovali z pohledu 
budoucích úspor. Optimalizací kapacity elektrického příkonu na 25 
základních a mateřských školách zajistíme šetrný provoz a tím samo-
zřejmě i významnou finanční úsporu na spotřebě elektrické energie. 
Ušetřené finanční prostředky pak budou moci školy využít k financo-
vání jiných aktivit. 

Doprava
Řešení dopravy spadá pod pravomoc Magistrátu hlavního města 
Prahy a odbor dopravy jako silniční správní úřad tak na většině vel-
kých investicích pouze spolupracuje při koordinaci jednotlivých pro-
jektů magistrátu. Velmi důležitým krokem tohoto roku na území tři-
náctky bylo zajištění souvislé údržby Bucharovy a Jeremiášovy ulice. 
Na křižovatce ulic Jeremiášova – Sárská bylo naistalováno nové svě-
telné signalizační zařízení a v ulici Červeňanského byly vybudovány 
nové parkovací zálivy, chodníky a opraveny zastávky autobusů PID. 
Podařilo se dokončit také opravu mostu přes Jeremiášovu ulici v Líš-
nické ulici. Teď připravujeme instalaci měřičů rychlosti v Třebonicích. 

Sociální oblast
Ze všeho nejdříve bych rád zdůraznil, že naše městská část má ve své 
strategii jako jedna z mála městských částí v Praze Koncepci rodinné 
politiky. Skvělou práci v této oblasti odvádí Středisko sociálních služeb 
Prahy 13 a samozřejmě úzce spolupracujeme i s Domovem pro seni-
ory Zity Kabátové. Podporujeme projekty, které pomáhají seniorům, 
hendikepovaným a také rodinám s dětmi. Projekty a aktivity v sociální 
sféře pomáhají 
nejen jednotlivě, 
ale také dlouho-
době zvyšují kva-
litu života v naší 
městské části. Vá-
žím si především 
snahy propojovat 
generace a veřejné 
pomoci, kterou 
mnozí naši spolu-
občané v uplynu-
lých měsících 
 potřebovali ve 
větší míře. 
V rámci dotač-
ního programu 
pro oblast sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 
2020 bylo podpořeno celkem 49 projektů. I když bohužel ne všechny 
mohly proběhnout. Maximálně podporujeme všech třináct klubů se-
niorů a podílíme se i na přípravě nových forem aktivit. V souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu byla od 20. 3. 2020 zřízena pro seniory 
Informační linka pro potřeby seniorů, na kterou se s žádostí o zprostřed-
kování pomoci ale mohli obracet i občané se zdravotním postižením. 
Radnice je tu především pro lidi a snažíme se pomáhat všem, kteří se 
na nás s žádostí o pomoc obrátí. 

Poděkování
Rok 2020 byl pro nás všechny velmi náročný, museli jsme čelit situaci, 
kterou jsme ještě nikdy nezažili. Dovolím si touto cestou říci, že se 
všechna opatření přijatá s nepříznivým vývojem epidemiologické si-
tuace vždy podařilo zrealizovat ve všech aspektech naší práce. Děkuji 
všem, kteří se s respektem ke zdraví ostatních obdivuhodně zhostili 
svých povinností nad rámec toho, co se musí. Jsou to především 
všichni zaměstnanci škol i školek, ale i zařízení a organizací pečujících 
o seniory. Můj dík patří také zaměstnancům radnice a především vám, 
vážení občané, kteří jste ohleduplní ke svým blízkým i všem v okolí. 
Žijeme na třináctce spolu s lékaři, sestřičkami, záchranáři, hasiči i po-
licisty a můj obdiv a úcta samozřejmě patří i jim.

 David Vodrážka, starosta MČ Praha 13
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Potravinová sbírka 
Pod společnou záštitou starosty Davida Vodrážky a radní Anety Eče-
kové Maršálové se letos městská část Praha 13 aktivně zapojila do Po
travinové sbírky, která se uskutečnila v sobotu 21. listopadu. Během 
této celodenní sbírky se od dárců – zákazníků Makra ve Stodůlkách, 
vybralo 2 430 kg trvanlivých potravin. Mockrát všem děkujeme! Po-
máhat má smysl.

MČ Praha 13 dlouhodobě podporuje rodiny a osoby, které se ocit-
nou v tíživé sociální situaci. Od jara poskytuje díky spolupráci s Potra-
vinovou bankou cílenou potravinovou pomoc nízkopříjmovým rodi-
nám, osamělým seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Od letošního roku je Praha 13 zařazena mezi odběratelské organi-
zace Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj. Umožňuje to 
ještě víc pomáhat občanům, kteří se ocitnou v tíživé situaci. Ať už jako 
rodiče samoživitelé, osamělí senioři, osoby se zdravotním postižením 
nebo z důvodu ztráty zaměstnání v souvislosti s pandemií koronaviru.

Pokud se nacházíte v hmotné nouzi, neváhejte se obrátit na odbor 
sociální péče, kde vám jsou zaměstnanci připraveni pomoci.

  Lucie Steinerová 

Fialová třináctka 
Světový den boje proti karcinomu pankreasu – slinivky břišní – při-
padá na 19. listopadu. V časných fázích se jedná o bezbolestné one-
mocnění, špatně se diagnostikuje a v tom je jeho zrádnost. V tento 

den se symbolicky bu-
dovy i lidé zdobí fialovou 
barvou.

Pod záštitou starosty 
Davida Vodrážky a radní 
Anety Ečekové Maršá-
lové se každoročně za-
městnanci Úřadu měst-
ské části Praha 13 
i členové zastupitelstva 
účastní této osvětové 
akce a symbolicky se ob-
lékají do fialové.

Letos naše solidarita 
spočívala v distribuci le-
táků organizace Onko-
Maják na místech, která 
nejčastěji lidé na radnici 
navštěvují a též jsme se 
vyfotili samostatně 
v kancelářích i doma, 
abychom věc podpořili 
a zároveň vyhověli 
aktuál ním protiepide-
mickým nárokům.

Děkujeme všem za 
účast! -red-

Netradiční starostova vánočka
Soutěž v pletení vánoček probíhá ve FZŠ Mezi Školami již od roku 
2005. Za tu dobu se mnoho žáků naučilo, jak z těsta vykouzlit vá-
nočku, a škola tak přispěla k tomu, aby tato dávná dovednost neza-
nikla. Letos tomu ale muselo být jinak. 

„Soutěž se nemůže uskutečnit v tradiční podobě, kdy jsme pletli 
a pekli vánočky s dětmi přímo ve škole. Tradici ale chceme zachovat. 
Proto jsme se rozhodli, že pletení proběhne v prostorách radnice, aby-
chom dodrželi všechna nezbytná opatření. Vánočky následně upečeme 
už ve škole,“ vysvětluje starosta David Vodrážka. 

Kynuté těsto připravila místostarostka Marcela Plesníková, spolu 
s Davidem Vodrážkou a ředitelem školy Petrem Vodsloněm vánočky 
upletli a osobně je dětem předali. 

„Je sice škoda, že letos se děti do pletení vánoček nemohou zapojit, 
až dosud se soutěž vždy uskutečnila ve FZŠ Mezi Školami. Žáci dru-
hého stupně se rozdělili do družstev a zaplétali vánočky z devíti pra-
menů těsta. Pro školáky je i důležité a inspirativní, když vidí při práci, 
kterou sami dělají, také svého ředitele a zástupce radnice Prahy 13,“ 
dodala místostarostka Marcela Plesníková. 

V minulém roce vítězné družstvo získalo jako hlavní cenu vánočku 
vytvořenou ředitelem školy a výrobky tří nejlepších žákovských druž-
stev se vydražily na vánočních slavnostech. Ostatní vánočky pak po-
sloužily jako vítané občerstvení. Lucie Steinerová
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Zdravé světlo
Základní škola Klausova je jednou z 10 základních škol, jejichž zřizo-
vatelem je MČ Praha 13. Během minulých dvou měsíců se zde reali-
zovala kompletní výměna všech svítidel a žáci i učitelé teď pracují pod 
zdravějším osvětlením.

„Podpora nových technologií ve školách ze strany radnice je velmi 
důležitá, s přicházejícím zimním obdobím se právě kvalita osvětlení 
stává velmi aktuální. Nové LED osvětlení v celé ZŠ Klausova 2450 je 
pilotním projektem, který radnice v úzké spolupráci s vedením školy 
realizovala. Veškerá investice bude zpětně hrazena z úspor na elek-
trické energii a věřím, že se nám postupně podaří zdravější osvětlení 
instalovat do dalších školských zařízení,“ sdělil starosta David Vod-
rážka.

„Do všech učeben a společných prostor v ZŠ Klausova jsme instalo-
vali nové osvětlení. Naše škola je nyní osvětlena speciálně vyrobenými 

světelnými tělesy nové generace LED diod s velmi příznivým spekt-
rem, které se blíží dennímu slunečnímu záření. Bylo namontováno 
přes 1000 kusů světelných těles, která poslouží k lepšímu prostředí na-
šich žáků i učitelů nejen při ve výuce,“ vysvětluje ředitel školy Petr 
Neuvirt a dodává: „Velmi si cením pomoci radnice, která bezúročně 
zajistila nezbytné finance na instalaci nového osvětlení. Protože nové 
technologie jsou oproti stávajícím energeticky nízkonákladové, víme, 
že do sedmi let se náklady vrátí zpět na úspoře elektrické energie.“

 Lucie Steinerová

Vánoční stromky pro všechny naše 
školky
Tradiční předání vánočních stromečků do všech 22 mateřských ško-
lek, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 13, se uskutečnilo i le-
tos. Přibližně metrové živé smrčky, které se stanou trvalou součástí za-
hrad, si předškoláci zkrášlí vlastnoručně vyrobenými ozdobami. 

Vedení radnice současně poděkovalo všem zaměstnancům mateřských 
školek za obětavou práci. Ani jedno předškolní zařízení nebylo během 
druhé vlny šíření onemocnění covid-19 dlouhodobě uzavřeno. 

„Dlouholetou tradici předání živých stromků do všech mateřských 
škol jsme samozřejmě dodrželi i tento rok a věřím, že i letošní advent 
přinese příjemně strávený čas pro všechny děti i zaměstnance. Při této 
příležitosti děkuji obzvláště všem pedagogickým i nepedagogickým 
zaměstnancům našich školek za to, že se ve značně složité době plné 

nejrůznějších opatření pečlivě starali a starají o naše nejmenší děti,“ 
zdůraznil starosta David Vodrážka. 

„Živé stromky do mateřských školek předáváme již několik let 
a jsem velmi ráda, že se dětem tato předvánoční akce skutečně velice 
líbí. Vážíme si nejen tradic, ale i přírody, a právě proto do školek při-
vážíme v průměru metr vysoké živé stromky připravené rovnou na za-
sazení. V některých školkách rostou na zahradách smrčky z minulých 
Vánoc a u dětí se tak může nenásilně vytvářet rozumný vztah k pří-
rodě. Během příštího týdne si stromečky ozdobí a moc se těším na fo-
tografie, které nám paní učitelky pošlou. Personálu školek patří velký 
obdiv a úcta za letošní rok. Aby mohly mateřinky zůstat otevřené, 
personál se musel vzájemně zastupovat. Nezřídka se stávalo, že paní 
ředitelka vařila, jinde paní kuchařka uklízela. Za nevšední nasazení 
bez fanfár všem touto cestou ze srdce děkuji,“ dodala místostarostka 
Marcela Plesníková.  Lucie Steinerová
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Možná se vám bude zdát, že houby do lednové rubriky 
Vaším objektivem v podstatě nepatří. Svým způsobem je 
to pravda, ale v době uzávěrky tohoto vydání opravdu ne-
odcházeli houbaři z lesů s prázdnou. A navíc – houby 
jsou součástí našeho jídelníčku po celý rok. Mají malou 
kalorickou hodnotu a jsou bohaté na minerální látky a vi-
tamíny. Možná, že právě u vás byl staročeský kuba, tra-
diční české jídlo, obědem na Štědrý den. Protože ti, kteří 
podle pověry nejedí až do štědrovečerní večeře maso, 
uvidí zlaté prasátko. 

A právě proto jsme do této první letošní rubriky vybrali 
snímek pana Vratislava Šnejdara. Ve svém e-mailu píše:

Posílám redakci STOPu a jeho čtenářům pozdrav z řevni
čovského polesí – fotografii hříbku, který vyrostl uvnitř vy
kotlaného pařezu tak, že plodnice vyrůstá přímo ze ztrouch
nivělého dřeva. Krásný a názorný příklad saprofytismu, kdy 
organizmus získává živiny z odumřelých těl jiných organiz
 mů, která rozkládá.

Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozli-
šení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu na 
stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. Za všechny snímky, 
které jste nám již poslali nebo je teprve pošlete, vám 
mnohokrát děkujeme. Do nového roku 2021 vám pře-
jeme spoustu krásných snímků a k tomu to nejlepší 
světlo. Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Praha 13 mýma očima aneb Tady bydlím, tady jsem doma

V dubnu roku 1991 spatřilo světlo světa první 
vydání zpravodaje STOP. Dnes má svůj zpra-
vodaj každá městská část, každé město i větší 
obec. Mnohé z nich jsou velmi kvalitní, ba-
revné, s dokonalými fotografiemi... Na počátku devadesátých let bylo 
ale vydávání takového zpravodaje záležitostí vyloženě průkopnickou. 
Významná jubilea STOPu jsme vždy oslavili. Je škoda, že tentokrát 
nám jakékoli plány kazí koronavirus. Zatím je epidemiologická situ-
ace jako na houpačce. Chvíli to vypadá, že se všechno obrací k lep-
šímu, za pár dnů je opak pravdou.

Proto jsme se rozhodli, že 30. narozeniny STOPu „oslavíme“ tako-
vým způsobem, na který je i koronavirus krátký. Vymysleli jsme pro 
vás, naše čtenáře, soutěž s názvem Praha 13 mýma očima aneb Tady 
bydlím, tady jsem doma.

Být někde opravdu doma znamená daleko víc, než považovat za 
svůj domov jen prostor za vchodovými dveřmi do svého bytu nebo 
domu. A my bychom byli moc rádi, kdybyste se s námi o své „doma“ 
podělili. Někteří z nás žijí na třináctce chvilku, jiní pamatují dobu, kdy 
se do země zakousnuly bagry a začala zde vyrůstat panelová zástavba. 

Tvář našeho „doma“ se měnila, stále se mění a v budoucnu tomu ne-
bude jinak. Ale bez ohledu na všechny změny, stále tady prožíváme 
dny plné radosti, ale i smutku nebo starostí, dny všední i sváteční. 
Mnozí z nás už zde mají svá oblíbená místa, kam se se svou radostí 
nebo zármutkem vydají. Místa, kde se radost znásobí a smutek je 
hned o něco menší. Jiní své pocity svěří papíru – malují obrázky, píší 
příběhy... Teď už asi tušíte, proč 
jsme naši „výroční soutěž“ pojme-
novali Praha 13 mýma očima aneb 
Tady bydlím, tady jsem doma.
A teď už konkrétněji. Soutěžit  
můžete ve třech kategoriích:
• fotografie
• obrázek
• příběh 
Každá z kategorií bude navíc  
rozdělena podle věku soutěžícího: 
• soutěžící ve věku do 8 let
• soutěžící ve věku do 15 let 
• soutěžící ve věku od 15 let výše 
A protože jde o soutěž, jistě vás za-
jímají i ceny, které čekají na ty nej-
lepší. Vyhrát můžete mobilní tele-
fony, stavebnice Lego, velkokapacit ní USB disky, fotoaparáty pro malé 
fotografy, powerbanky, kosmetické kazety pro dámy i pány... 

Uzávěrka soutěže (není určena profesionálním umělcům) je 
10. května 2021. O pořadí soutěžních prací rozhodne odborná porota.

Své práce (max. 5 fotografií, obrázků nebo příběhů) nám můžete 
poslat na e-mail určený výhradně této soutěži: stop.soutez@praha13.cz,  
poštou na adresu: Redakce STOPu, Úřad městské části Praha 13, Slu-
neční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo je přinést osobně do informací 
v atriu radnice. Nezapomeňte uvést jméno, kategorii, ve které soutě-
žíte, adresu, tel. číslo, e-mail.

Všechny práce budou součástí výstavy k 30. výročí STOPu, jejíž 
vernisáž s předáním cen výhercům soutěže proběhne 31. května 
2021. Eva Černá
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Zoologická zahrada hl. m. Prahy bezesporu patří mezi nejnavštěvova-
nější místa nejen v naší metropoli, ale v České republice vůbec. V roce 
1931, kdy byla otevřena pro veřejnost, ji navštívilo dvacet tisíc lidí. Nyní 
se počet návštěvníků pohybuje okolo půldruhého milionu. To ji spolu 
s chovatelskými úspěchy, ale i mezinárodně uznávanými projekty na 
 záchranu zvířat v přírodě, dlouhodobě řadí mezi nejlepší zoologické  
zahrady světa. Jaký byl v pražské zoo rok 2020 a co připravuje při příleži-
tosti 90. výročí svého otevření? Nejen o tom jsme si 9. prosince krátce  
povídali s jejím ředitelem Miroslavem Bobkem.
 
Roku 2020 bychom bohužel mohli říkat rok koronavirový. Jak se pandemie  
podepsala na chodu zoologické zahrady.
O tomhle se moc dobře nemluví. Zoo byla na jaře zavřená 45 dnů,  
potom fungovala, ale v omezeném režimu. Na podzim byla zavřená 
55 dnů a režim je zase do určité míry omezen (od 18. prosince je 
znovu uzavřena, pozn. red.). Když má zoo v poměrně exponovaných 
obdobích sto dnů zavřeno, chybí i zahraniční turisté, tak dopady jsou 
pochopitelně enormní. Náš odhad je, že ztráta příjmů za rok 2020 vy-
soce převýší 80 milionů korun. V přepočtu na návštěvníky je to zhruba 
minus 600 000 lidí z téměř milionu a půl, ke kterému jsme se dostá-
vali. To nejsou příznivá čísla, že? Je ale pravda, že bez pomoci jsme ne-
zůstali. Náš zřizovatel uvolnil za jaro 45 milionů korun a opravdu 
hodně nám pomáhá veřejnost. Například formou adopce zvířat, spon-
zoringem, nákupem stravenek... To nám pokryje zhruba 10 % ztrát, 
což rozhodně není zanedbatelná částka. Máme nějaké rezervy, ale ne-
jsou bezedné. Jak všichni víme, tak ani hlavní město nemá finanční vy-
hlídky úplně růžové. Takže moje obavy směřují k tomu, jak to bude 
pokračovat s epidemií, ale také s investicemi do zoo a jestli budou pro-
středky na její rozvoj. 

Jak skutečnost, že v podstatě ze dne na den ze zoo zmizeli návštěvníci, půso-
bila na zvířata?
Tak to je hodně častá otázka. Pro řadu zvířat, to bylo opravdu nemilé 
překvapení. Jsou na návštěvníky zvyklá, sledují je, všechen ten ruch 
a pohyb kolem pro ně představuje určité podněty, takže pro většinu 
z nich to byla situace hodně neobvyklá. Byl tady i další aspekt a to, že 
některá zvířata začala znovu získávat plachost. Teď už se návštěvníci 
vracejí, ale velmi pozvolně, což není takový náraz.
Koronavirus ovlivnil mnohé, nicméně dění v zoo nezastavil. Dotkla se pande-
mie nějak vašich projektů? Třeba Toulavého autobusu a dalších?
Z hlediska naší zoo bych zmínil tři největší události roku. Je to naro-
zení dvou sloních princezen. Druhou bylo otevření Rákosova pavilonu, 
představení ďáblů, ale i dalších zvířat, to bezpochyby. A jako třetí nej-
větší událost bych označil narození samečka orangutana. Je to třetí 
orangutan narozený v Zoo Praha, je nejmladší z linie, která pocházela 
z volné přírody. Dnes ještě nemá jméno, ale až vyjde toto vydání, už 
bude známé (dostal jméno Pustakawan, zkráceně Kawi, pozn. red.).
A naše dlouhodobé projekty? Pandemie zasáhla téměř celý svět, což se 
pochopitelně negativně odrazilo i na nich. Například Toulavý autobus 

nejezdil vůbec, pak začal fungovat v omezeném režimu. Na druhou 
stranu zase mou knížku pohádek, která tam je ve francouzštině, přelo-
žili ještě do místního jazyka badjoué, což je v tom jazyce asi druhá 
kniha po úryvcích z bible.
Otázka je, kdyby se to překládalo zpátky, co by z toho vzniklo . Vět-
šina projektů se různým způsobem přibrzdila. Transport koní Převal-
ského se odložil a je otázka, jestli se uskuteční v roce 2021. Mongolové 
totiž předvedli, co je lockdown. Tam byla opatření v úplně jiném le-
velu. Nesmírně přísná, ale také tam měli naprosté minimum případů 
covid-19. Tam zkrátka mají k tomuto onemocnění mnohem větší re-
spekt. Takže to asi bude i nadále znemožňovat provozování našich ak-
tivit v plném rozsahu.
Čím a jak mohou dnes lidé zoologické zahradě pomoct?
Těch cest je víc. Je to tradiční adopce, kde na vybrané zvíře přispíváte 
danou částkou, je to sponzoring, kde na ně přispíváte libovolnou část-
kou, jsou to Vstupenky na lepší časy... Zdrojem příjmu je i náš e-shop 
a pak jsou tady Stravenky pro zvířata. Tento projekt umožňuje darovat 
i nižší částky (50 až 600 Kč), navíc se lidí dovědí, jaký je jídelníček je-
jich oblíbených zvířat, jaké jsou denní krmné dávky apod. Nyní je 
možno zakoupit stravenky pro 55 vybraných druhů, v budoucnu se ale 
jejich počet zvýší. Stravenku zaplatíte on-line a ke stažení dostanete 
certifikát s vaším jménem, kde bude například uvedeno, že jste zapla-
tila stravenku pro tři varany. Je fakt, že to zaujalo, podařilo se nám za 
jeden den získat i čtvrt milionu korun. Je to pořád velmi zajímavé. 
Největší pomocí ale bude, až se zoo definitivně a bez omezení otevře. 
Snad to bude brzy.
Při našem posledním setkání jsme hovořili o ničivých požárech v Austrálii. Zoo-
logická zahrada zorganizovala sbírku a podařilo se vybrat bezmála třiadvacet 
milionů korun. Jaká je v zasažených oblastech dnes situace? Pomohly poskyt-

nuté finanční prostředky?  
Bezpochyby. Musíme si uvědomit, že požárům padla 
za oběť až miliarda zvířat. Jednak jsme přispěli na bez-
prostřední záchranné práce, a jednak poskytujeme 
dlouhodobé podpory na záchranu některých ohrože-
ných druhů, které byly zasaženy požáry. Ty jsou plá-
nované třeba na tři roky. Čerpání se v některých 
ohledech zpomalilo, protože i v Austrálii byl loc-
kdown. Ale rád bych zmínil alespoň jeden ze zajíma-
vých projektů, který se může realizovat i díky naší 
finanční pomoci. Jde o translokační projekt, kdy vako-
plchy trpasličí, kteří žijí v suťových polích vysoko 
v Australských Alpách, ohrožují lyžařské resorty 
i změna klimatu. Ve snaze tento druh zachránit se ně-
kteří odchytí a přesunou se do míst v nížinném lese, 
kde žili kdysi dávno. Věřím, že bude tento projekt 
úspěšný, protože vakoplch patří k nejvíce ohroženým 
vačnatcům.
Co čeká zoologickou zahradu v příštím roce?
Zásadní v příštím roce je stavba nového pavilonu goril, 
která by měla být dokončena. Hodně se budeme ori-

entovat na 90. výročí otevření Zoo Praha. Mláďata se plánovat nedají 
a co se bude dít v souvislosti s covidem... Těžko říct.
Jste autorem řady knížek, ale vůbec jste nezmínil tu poslední, která vyšla 
v září – Supi v hotelu Continental a další zápisky ředitele zoo.
Já píšu o zoo a o zvířatech každý týden do novin, pak vyberu to nej-
lepší, více nebo méně přepracuji a doplním fotografiemi – a tak 
vznikne knížka. Tahle je poslední z nich. Jen s větším akcentem na fo-
tografie. Je to taková směs několika desítek sloupků o zvířatech ze zoo 
i mimo ni, z Prahy, z České republiky i ze světa. Občas ale od zvířat 
odbočím i jinam, takže v Supech najdete i vysloveně kulturní témata 
nebo různé zajímavosti.
Já, když dovolíte, vyberu na závěr kousek z knížky, konkrétně z jejího úvodu.
Je to víc než čtvrt století, co jsem do encyklopedie Kdo je kdo jako své 
životní motto uvedl: „poznávání je skvělé dobrodružství.“ A opravdu  
se ho držím celý život.
Supi v hotelu Continental zahrnují vybrané texty z období od předjaří 
2018 do léta 2020. Za tu dobu se stalo mnohé. Ale když jimi listuji, 
uvědomuji si, že je vedle mého zájmu o zvířata spojuje právě ono dob-
rodružství poznávání. Připravila Eva Černá

Pražská zoo vítá návštěvníky už devadesát let
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Pokračujeme v realizaci projektu
FZŠ profesora Otokara Chlupa již druhý rok realizuje projekt 
OPPPR_49_FZŠ prof. Otokara Chlupa, který podporuje žáky a rodiče 
s odlišným mateřským jazykem. V posledním srpnovém týdnu se pro 
děti konal prázdninový kurz Čeština hrou. Učitelé si pro ně připravili 
klasické pohádky, třeba O třech prasátkách nebo Hrnečku vař. Tyto 
pohádky se však popletly a děti celý týden napravovaly, co zlobivý šo-
tek v pohádkách spletl. Tento kurz byl zdarma.

Potom přišlo září a škola se naplnila dětmi. Protože jsme chtěli, aby 
se děti po letní pauze rychle sžily, navázaly na přátelství přerušená 
v březnu, připravili jsme pro jednotlivé třídy na 1. stupni projektové 
dny. Jejich zaměření bylo různé, ale motto stejné – musíme si pomá-
hat, máme právo na to být šťastní, mít kamarády, všichni jsme si rovni. 
Cílem bylo také větší zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do 
třídních kolektivů.

A pak nastal říjen a všichni jsme se zase museli přepnout na on-line 
výuku, on-line proběhly i naplánované besedy pro rodiče. Povedlo se 
zrealizovat on-line kavárnu pro rodiče žáků 1. tříd, protože pro ty byl 
tento způsob výuky něčím zcela novým. Konala se také kavárna pro 
rodiče žáků s odlišnými mateřským jazykem, kde jsme představili 
všechny aktivity, jež pro tyto žáky a jejich rodiče ve škole organizu-
jeme. Na obě besedy přijala pozvání Monika Pliešovská, která má 
dlouhodobé zkušenosti s problematikou on-line výuky.  Kristýna Krečová

Prevence pro děti i rodiče
Na jaře roku 2020 uspěla FZŠ profesora Otokara Chlupa s žádostí 
o grantový program Nadace O2 Chytrá škola a získala 80 325 Kč na 
realizaci preventivních programů pro žáky a na vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků i rodičovské veřejnosti v oblasti kyberbezpečnosti. 
Díky grantu škola může dokoupit i technické vybavení pro natočení 
videospotu.

Krátce předtím, než ško-
lákům opět zavřeli školu, se 
podařilo uspořádat v šesti 
třídách preventivní pro-
gram. Témata byla pro jed-
notlivé ročníky velmi aktu-
ální – 4. třídy se dozvěděly 
více o šikaně a kyberšikaně, 
5. třídy o tzv. digitálním 
wellbeingu, tedy jak 
správně využívat digitální 
technologie a příliš jim ne-
propadnout a pro 6. třídy 
byl nachystaný program o nebezpečích na síti. 

Konala se také on-line beseda pro rodiče. Tu vedli Lukáš Kohoutek 
a Veronika Kynclová ze společnosti Jules a Jim, z.ú. Téma stejně jako 
u preventivních programů pro děti souviselo s kyberprostorem a bez-
pečností v něm. 

V preventivních programech budeme pokračovat, jakmile to situace 
dovolí. Závěrečným výstupem ročního grantového programu bude vi-
deospot, který natočí a zpracují naši žáci. Kristýna Krečová

Technické vybavení pro žáky 
i pedagogy
Základní škola Kuncova obdržela v říjnu 2020 od Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České republiky mimořádné finanční pro-
středky ve výši 844 542 Kč na pořízení technického vybavení, aby byli 
učitelé ve škole schopni v případě omezení provozu školy realizovat 
on-line výuku a aby bylo možné zprostředkovat při distanční výuce 
vybavení učitelům i žákům, kteří doma technické vybavení pro zapo-
jení do on-line výuky nemají. Po výběrovém řízení škola zakoupila 
pětatřicet nových notebooků s kvalitními technickými parametry a ke 
stávajícím počítačům ve třídách dokoupila devatenáct kamer a stejný 
počet mikroportů. Součástí dodávky byla i kamera na pořizování vi-
deo nahrávek, ať už k zaznamenání výuky nebo pro potřeby školy 
v případě mediální výchovy a realizace projektů. Po návratu k běžné 
prezenční výuce všech žáků budou notebooky využívány v počítačo-
vých učebnách na výuku informatiky, základů programování i pro 
účely on-line testování celých tříd. Škola má k dispozici dvě počíta-
čové učebny s celkem šedesáti kvalitně vybavenými pracovními místy.
 Pavel Petrnoušek, ředitel školy 

Webináře na míru
Během pozastavení činnosti Domu dětí a mládeže Stodůlky kvůli co-
vidové situaci jsme se rozhodli naplánované přednášky pro rodiče 
a účastníky RaDky (Rodič a Dítě) realizovat nově formou webinářů. 
V době nouzového stavu se tak uskutečnily tři – Výchova kluků, Vý-
chova holek a Sourozenecké vztahy. 

A proč webinář na míru? Chtěli jsme, aby pro všechny účastníky  
byl co nejpřínosnější, a tak všichni mohli využít možnosti poslat kon-
krétní dotazy týkající se vlastních dětí. Odpovědi na ně s konkrétními 
návody na řešení určitých situací byly pak zahrnuty přímo do obsahu 
webináře. Ty vždy vedla kvalifikovaná odbornice na danou tématiku 
z Rodinného centra Praha, a aby byla udržena atmosféra přednášek 
a jejich interaktivní duch, byly realizovány v počtu kolem deseti účast-
níků. Celkem se tedy účastnilo dvaatřicet osob a ze zpětných reakcí  
je zřejmé, že obsah účastníky zaujal. Tato zkušenost je pro nás úplně 
nová, ale jsme rozhodnuti ji střídavě využívat i v budoucím období. 
Těšíme se, že se s dalšími zájemci budeme setkávat jak osobně, tak 
on-line při dalších plánovaných vzdělávacích setkáních.

 Dagmar Eckhardtová, Klub RaDka
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Projekt Výzva 51
Od března 2020 probíhá ve FZŠ Brdičkova projekt Výzva 51, který je 
zaměřen na žáky s odlišným mateřským jazykem. Cílem projektu je 
zlepšení adaptace a integrace těchto žáků, posílení komunitní role 
školy a zkvalitnění vzdělávání v prostředí multikulturní třídy s podpo-
rou demokratické kultury. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a pracuje na něm něko-
lik dílčích týmů zaměřených na konkrétní činnosti a výstupy.  

Připravujeme a organizujeme volnočasové aktivity, výuku českého 
jazyka, poradenskou činnost, vedení školního parlamentu atd. V rámci 
projektu vznikne Příručka školy pro začleňování dětí a žáků s OMJ. 
V době dvou let uspořádáme řadu komunitních aktivit nejen pro tyto 
žáky, ale také pro ostatní žáky naší školy, rodiče, spoluobčany Prahy 13 
a žáky ostatních škol. Do projektu bychom rádi zapojili nejrůznější 
organizace a instituce Prahy 13, s nimiž postupně navazujeme spolu-
práci a chceme je začlenit do vzdělávacího procesu. 

I když nám realizaci projektu komplikuje distanční výuka a kvůli 
epidemickým opatřením zatím není možné plánované aktivity v sou-
činnosti s širokou veřejností a místními organizacemi pořádat, na 
 Výzvě 51 průběžně pracujeme.  Za realizační tým Martina Hanslíková

Květinový den
Také letos se ZŠ s RVJ Bronzová zapojila do charitativního projektu 
Český den proti rakovině, veřejné národní sbírky, kterou každoročně 

pořádá Liga proti rako-
vině. Kvítky měsíčku 
lékařského u nás tra-
dičně prodávají žáci 
5. ročníku. Vybrané pe-
níze pak putují na ná-
dorovou prevenci, zlep-
šení kvality života 
onkologických pacien-
 tů, podporu onkolo-
gické výchovy, výzkumu 
a vybavení onkologic-

kých pracovišť. Vzhledem k epidemii covid-19 a z toho vyplývajících 
vládních nařízení byl prodej kytiček přesunut z 13. května na 30. září 
a tak letos poprvé prodávali žáci 6.C. Děti všem ochotným dárcům, 
kteří si kytičku zakoupili, moc děkují. Pavlína Tomsová

Učení je zábava
Spousta hraček, malování, kreslení i vyrábění. V přípravném stupni 
Anglofonní základní školy se řídíme mottem, že učení je hlavně zá-
bava. A o učení mluvíme 
proto, že děti v příprav-
ném stupni vedou naši ro-
dilí angličtí mluvčí, takže 
děti nenásilnou formou 
procvičují cizí jazyk, 
v tomto případě anglič-
tinu. Přípravný stupeň je 
určený pro děti mladší 
šesti let. Pracujeme 
i s dětmi s minimální zna-
lostí angličtiny, které se 
v malém kolektivu rychle zdokonalí. Naši učitelé by potvrdili, že malé 
děti dělají v jazyce obrovské pokroky. Lukáš Šonský

Vzdělání a sport na Velké Ohradě
ZŠ Janského pro nový 
školní rok 2020/2021 
opět nabízí žákům 
možnost vzdělávání  
od šestých ročníků ve 
sportovních a přírodo-
vědných třídách. Spor-
tovní třídy s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy 
jsou zaměřené na atle-

tiku a všestranně rozvíjejí sportovní osobnost žáků. Výuka probíhá 
pod vedením profesionálních trenérů SK Aktis. 

Ve třídách s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů si žáci 
v rámci seminářů rozšiřují a prohlubují vědomosti v oborech matema-
tiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Semináře jsou zaměřeny také na 
praktické využití poznatků. 

Více na www.zs-janskeho.cz nebo na tel. 603 420 514. Na všechny 
nové i naše stávající žáky 5. ročníku se od nového školního roku tě-
šíme. Jan Havlíček, ředitel

Zpříjemněte si večery tancem
Přijďte se naučit žhavou salsu a bachatu v páru. Kurz je vhodný pro 
začátečníky a mírně pokročilé a probíhá v KD Mlejn, Kovářova 4, 
vždy v úterý od 19.00 hodin. 

Naučíme se různé latino tance jako salsa, bachata, merengue... Só-
lový tanec, kroky, variace, otočky, bodymovement a v závěru posilování 
a příjemné protažení jen pro ženy. Kurz je vhodný pro začátečnice 
i pokročilé a probíhá vždy ve čtvrtek od 19.00 hodin ve Spolkovém 
domě, K Vidouli 727. 

Více informací a přihlášky získáte na info@kamilasalsa.cz,  
www.kamilasalsa.cz. Kamila Batista

Srdce nejen od Mikuláše
Školáky ze ZŠ Mohylová provází od první až do páté třídy projekt 
Vánoce, který má v každém ročníku svou jedinečnou podobu. Ve 
druhé třídě děti objevují tradice a zvyky spojené s dobou adventní. 

A tak se žáci 2.B 
vydali na objevnou 
cestu do Komunit-
ního centra sv. Pro-
kopa, aby během 
programu pořáda-
ného zdejší farností 
blíže poznali život 
svatého Mikuláše. 
Na velkém obráz-
kovém leporelu si 
mohli prohlédnout 
Mikulášovy životní 

zkušenosti od dětství až do stáří – radost z obdarovávání druhých, ale 
také z přátelství s lidmi, kteří nám na první pohled nepřipadají sym-
patičtí. To si děti mohly při následující hře vyzkoušet na vlastní kůži – 
každý měl darovat papírové srdce se svým jménem spolužákovi, se 
kterým doposud moc nekamarádil. Z mikulášského programu si tak 
někteří odnášeli i nová přátelství, která při hře navázali. Lucie Frydryšková
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Mikuláš naruby
Mikulášská besídka je jedna z nejoblíbenějších akcí pro děti. A u nás 
v „Mohylce“ je to naprosto stejné. Žáci pátých tříd dělají Mikuláše 
s celým průvodem čertů a andělů a roznášejí dobroty a radost po celé 
škole. Všichni se těší, až se stanou páťáky a budou se moci „vyřádit“ 
při tvorbě laskavého nebe i veselého pekla, kterým bezpečně provedou 
své prvňáčky, nad kterými mají patronát. O tuto radost nás letos při-
pravila přísná proticovidová opatření. Naši spolužáci z 5.A mohli ales-
poň svým prvňáčkům udělat mikulášský průvod za oknem na zahradě, 
ale my z 5.B jsme měli své prvňáčky doma v karanténě. A tak dostala 
paní učitelka prvňáčků skvělý nápad. Udělali Mikuláše naruby 
a všichni prvňáčci se oblékli do čertovských a mikulášských kostýmů. 
Pozvali nás do své on-line výuky a my jsme je tak mohli pozdravit 
přímo ze třídy. Všichni měli velikou radost, že se mohli po dlouhé 
době vidět a zamávat si. Prvňáčci nám udělali krásné mikulášské pře-
kvapení.  Marie Procházková

Neobvyklá hodina angličtiny 
v rámci distanční výuky
Nakladatelství Pearson ve spolupráci s BBC pořádá již několik let 
 on-line hodiny angličtiny pro žáky z celého světa. Prostřednictvím in-
ternetu, kamery a mikrofonu se tak žáci mohou zúčastnit hodiny s ro-
dilým mluvčím a mnoha svými vrstevníky z jiných zemí. V době dis-
tanční výuky, kdy žáci nemohou být se svým učitelem ve třídě, přišli 
organizátoři tohoto zajímavého projektu s nabídkou webinářů, kdy je 
každý účastník propojen s ostatními prostřednictvím vlastní obra-
zovky z pohodlí svého domova.

Žáci z 8.A na takové hodině byli dne 18. listopadu. Téma hodiny 
byl sport. Elizabeth Beer promítla žákům dvě videa, kde se mohli se-
známit se sporty v Jezerní oblasti na severozápadě Anglie a s bizarním 
sportem válení sýrů z kopce v Glousteru. Všichni účastníci pak vytvo-
řili společný Padlet (virtuální nástěnku) se svými oblíbenými sporty. 

Nyní všechny týmy čeká další úkol – seznámit ostatní se sportem, 
který je oblíbený v jejich zemi. Náš tým si zvolil lední hokej a moc se 
těšíme na společnou práci. Jsme zvědaví, jaké sporty nám představí 
týmy z Izraele, dvou polských měst, Slovenska a českého Krnova.

 Doubravka Matulová, vyučující AJ na ZŠ Mládí

Sedmačtyřicet dní
Tak takhle dlouho se distančně učila 4.B ze ZŠ Mohylová. Byly to 
chvíle krušné i úsměvné. Místo židle a lavice některým dětem dělalo 
společnost pohodlné křesílko a když skončila výuka, rázem byli doma! 

Přes počáteční obtíže s vypnutými mikrofony, kamerami a nefungu-
jícím připojením se všechno nakonec spravilo a každý se tak mohl vý-
uky účastnit. Nemohli jsme být pospolu, ale aspoň jsme se na dálku 
viděli a slyšeli. Paní učitelka ovšem dokázala i v takto odosobněném 
prostředí vymyslet všelicos, co děti upoutalo a bavilo je to. Výuková vi-
dea, kolektivní hry, vyprávění příběhů i speciální úkoly pro více dětí ve  
skupinách. Šikovná paní učitelka si zkrátka poradí i v distanční nouzi. 
A 4.B právě takovou dobrou paní učitelku má. Petr Váchal

Panáček s píšťalkou má 
kamarádku

V mateřské škole Píšťalka  
se během pandemie nejen 
dezin fikovalo, ale rozhodli 
jsme se změnit po mnoha le-
tech maskota naší mateřinky, 
jímž byl dlouhou dobu paná-
ček s píšťalkou. Nejen, že 
dostal nový kabátek, ale při-
byla mu kamarádka. A tu již 
teď můžete vidět na oknech 
školy. 

Touto cestou chceme po-
přát všem dětem, rodičům 
a ostatním školám v Pra- 
ze 13 pohodový vstup do 
roku 2021.

 Jana Dibelková a kolektiv MŠ Píšťalka

Mikuláš on-line
V sobotu 5. prosince odpoledne proběhl v DDM Stodůlky Mikuláš 
netradičně on-line. Vzhledem ke stávající situaci jsme nemohli uspo-
řádat oblíbené tradiční akce jako je Mikuláš pro nejmenší a Čertovské 
odpoledne. Ale kreativní tým našeho předškolního oddělení nelenil, 
a aby děti nebyly ochuzeny o tradice a zážitky, uspořádali jsme Miku-
láše on-line. 

Akce, které se zúčastnilo 34 dětí, se 
setkala s poměrně velkým ohlasem. 
Mikuláš se v doprovodu Anděla 
s každým z přihlášených účastníků 
spojil on-line přes pekelnou tech-
niku v předem stanovený čas. Díky 
knize hříchů, do které andílci a čer-
tíci poctivě zapisovali dobré a hříšné 
skutky, mohl děti pochválit i poká-
rat. Děti statečně Mikuláši i čertům 
zarecitovaly či zazpívaly a dle 
ohlasů od rodičů již některé hříšky 
poctivě napravují. Pokud se stalo,  
že pekelná technika selhala, ihned 
zafungovala mikulášská ústředna, 
která zřídila nápravu. Drobnou od-
měnu dětem letos Mikuláš poslal 

také on-line. Jednalo se o pexeso vytvořené mikulášskými pomocníky 
z fotek z let minulých. A jestli děti za oknem našly balíček dobrot 
nebo uhlí? S tím už se nám Mikuláš nesvěřil. 

Pevně věříme, že příště to vyjde osobně. Za celý předškolní tým 
domu dětí děkujeme Mikuláši, Andělovi i čertům za jejich velké nasa-
zení, dětem za krásné říkanky a rodičům, že se společně s námi po-
prali s on-line spojením. Hodně zdraví v novém roce přeje DDM 
Stodůlky.  Marie Haklová
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Oběhové hospodářství aneb Odpady jako cenný materiál
Oběhové hospodářství (v orig.: circular economy) představuje nejno-
vější trend v politice Evropské unie týkající se managementu přírod-
ních zdrojů a jejich účinnějšího využívání. Jeho základním principem 
je snaha uchovávat v ekonomickém systému co možná nejdéle užit-
nou hodnotu výrobků při současném snižování objemu odpadu a jeho 
negativních dopadech na životní prostředí. Snahou je výrobek, nebo 
jeho části, ponechat na konci životnosti nadále v oběhu. Pro spotřebi-
tele tak vzniká možnost využívat výrobky delší dobu. Ty je možno 
opravit, předat jinam k dalšímu využití, neopravitelné výrobky recyk-
lovat a přetvořit na jiné produkty. To vytváří nové ekonomické a pra-
covní příležitosti.   

Odpad je chápán jako něco nepotřebného, co lidé vyhodí. Dnes 
však již existuje celá řada způsobů, jak opětovně využít použité vý-
robky nebo jejich části. Například biologický odpad lze přetvářet 
v energie nebo kompostovat a následně využívat k produkci zeměděl-
ských plodin. Většina produktů představuje množství dílů, částí a ma-
teriálů, které celý výrobek svou životností několikanásobně převyšují. 
Neměly by tedy končit na skládkách, ale být vždy využity jako dru-
hotné suroviny pro výrobu nových produktů. Materiálové využití je 
nejekonomičtějším způsobem získávání zdrojů a zároveň cestou 
ke snížení vysoké surovinové závislosti. Je to takový návrat zpět do 
světa našich babiček, kdy bylo vše využíváno i několik desítek let, vý-
robky byly vyrobeny tak, aby vydržely co nejdéle. Mnohdy se předá-
valy z generace na generaci. V domácnostech bylo využito a zpraco-
váno vše co se vyrobilo, vypěstovalo nebo nakoupilo. Odpadů vznikalo 
minimum. S přechodem ke konzumnímu způsobu života však začalo 
vznikat neúměrné množství odpadů. Děti již od nejnižšího věku do-
stávají velké množství hraček, mezi kterými se pak brodí ve svých po-
kojích. Naučí se ničeho si nevážit a být rozmazlené. Možnost výběru 
z velkého množství hraček podle výzkumníků vede k tomu, že se dítě 
včas nenaučí soustředit, jeho pozornost je rozptýlená, těká z jednoho 
podnětu na druhý a neponoří se naplno do dané činnosti. V tomto 
ohledu mohou být hračky pro dítě stresovým faktorem. Mnoho před-
mětů nepřináší radost paradoxně ani dospělým lidem. Je nutné naku-
povat vždy s rozmyslem, zda to či ono opravdu potřebujeme. Překoná-
vat nutkání k nakupování zbytečností, které se pak hromadí, nelze je 
již uspořádat ani využít.  S méně věcmi lze domácnost lépe uklidit 
a zjednodušit si život. Odstranění množství starých věcí z domácností 
je skvělým způsobem, jak se zbavit stresu. Takové věci je v současné 
době možné předat k využití jinam či je recyklovat. Obrovské množ-
ství výrobků konzumní společnosti se stalo cenově dostupnými a ne-
bylo nutné již nepotřebné věci dále využívat jinak. Každý nový výro-
bek je obalen v mnoha slupkách z nejrůznějších materiálů, což ještě 
zvyšuje nakupování přes internet, které je dnes převažujícím trendem. 
Internetový obchod obalí výrobek mnoha plasty a několika kartono-
vými krabicemi, což následně lze jedině vyhodit v lepším případě do 

kontejneru na tříděný odpad. Ten je pak neúměrně přeplňován. 
 Odpadky se válí všude okolo a vítr je roznáší po okolí. Budí to dojem, 
že nežijeme na sídlišti, ale na smetišti. Taková situace nevzniká jen 
v Praze 13 nebo v Čechách, jedná se o celosvětový vážný problém, 
který je třeba urychleně řešit. Sněmovna Parlamentu České republiky 
na podzim jasnou většinou přijala čtyři nové zákony: Zákon o odpa-
dech, Zákon o obalech, Zákon o výrobcích s ukončenou životností 
a tzv. Změnový zákon. Spolek Česká asociace oběhového hospodář-
ství, z.s., (ČAObH) je dobrovolný nepolitický svazek občanů a korpo-
rací, které spojuje zájem o šetření primárních zdrojů, snižování ná-
kladů v průmyslových podnicích a snižování negativních dopadů na 
životní prostředí a lidské zdraví prostřednictvím snižování množství 
odpadu. ČAObH schválení zmíněných zákonů za daných okolností 
považuje za vítězství zdravého rozumu a odpovědnosti. Nyní jsou dů-
ležité ony praktické kroky, při kterých bude využito nové legislativy 
k omezení skládkování a k využití odpadů jako materiálu pro další 
zpracování. Ruku v ruce s příslušnými opatřeními je nutné pokračovat 
ve vzdělávání podnikatelů, zástupců samospráv i mládeže. ČAObH 
připravuje kritéria na dotační výzvu SFŽP pro podporu odbytu vý-
robků z recyklovaných surovin. Nový zákon o odpadech upravuje 
 pravidla pro předcházení vzniku odpadů, práva a povinnosti osob za-
pojených do odpadového hospodářství, působnosti veřejné správy 
v odpadovém hospodářství. Přibyly nové pojmy jako je například sou-
střeďování odpadů. Jedná se o krátkodobé uložení tříděného odpadu 
k dalšímu zpracování. Zákon obsahuje též nové pojmy jako je energe-
tické využití, potravinový odpad aj. Aby bylo umožněno další zpraco-
vání odpadu jako materiálu je zaveden pojem „obchodník, který naku-
puje odpad a následně jej prodává jako cenou komoditu k dalšímu 
materiálovému využití na vlastní odpovědnost“. Jedná se tedy o živ-
nostníka. Zprostředkovatel však jedná jménem cizích osob, je zmoc-
něn k zprostředkování odpadu jiné osobě. Nový zákon pamatuje též 
na likvidaci černých skládek. Vedle výzvy vlastníka k odklizení, může 
úřad uložit vlastníkovi zabezpečení místa tak, aby zde skládka nevzni-
kala. Pokud na tyto výzvy vlastník nebude reagovat, kompetentní pra-
covník úřadu může zajistit zabezpečení odpadu ohrožujícího žp nebo 
jeho likvidaci. Vlastník pozemku je povinen strpět vstup pracovníka 
na pozemek za těmito účely. V katalogu odpadů přibyly nové položky. 
Vydáním zákonů není proces přijetí nové legislativy ukončen, je třeba 
vydat prováděcí vyhlášky, metodiky aj. Některé změny v odpadovém 
hospodářství vyžadují přechodová období. EU stanovila postupné 
obecné cíle změn odpadového hospodářství ve smyslu oběhového 
hospodářství do roku 2035. Doufejme, že nová legislativa přispěje 
k odklonu od používání výrobků vysoce nekvalitních s krátkou život-
ností a na jedno použití, a že přenese větší odpovědnost za nakládání 
s odpadem na výrobce. (Zdroj: MŽP, ČAObH)

  Dana Céová, odbor životního prostředí

První rok se zálivkovými vaky 
Odbor život-
ního prostředí 
v roce 2020 na-
koupil a využil 
asi 80 zálivko-
vých vaků. 
Trend přišel 
z USA, kde jsou 
tyto vaky využí-
vány již řadu let. 
Na stránkách 
výrobců a pro-
dejců vaků se 
dočtete jen sa-
mou chválu. 
Naše zkušenost 

je taková, že použití závlahových vaků je vhodná podpora růstu mla-
dého stromu, není však nezbytná, pokud provádíme kvalitní zálivku 
jiným způsobem. Úplným základem pro rozvoj mladého stromu 
v městském prostředí je kvalitní výsadba. Použití vhodného druhu 
dřeviny na dané stanoviště, kvalitní substrát, vhodná velikost výsad-
bové jámy, dobře udělaná zálivková mísa, zamulčování, zakůlování, 
ochrana proti psí moči a poranění sekačkou. Nutná zálivka pak může 
probíhat buď s použitím vaků, nebo hadicí přímo do zálivkové mísy. 
Povýsadbovou zálivku je potřeba provádět nejméně dva roky, u větších 
sazenic i déle. Voda musí proniknout do hloubky kořenového pro-
storu. Je však na zahradníkovi, jaký způsob zálivky použije. Z našich 
zkušeností vyplynulo, že vaky jsou kradeny minimálně, někdy jsou 
proříznuty neznámým vandalem, mohou chránit kmínek proti agre-
sivní psí moči, ale na druhou stranu je kmínek stromu vystaven nepři-
rozené vlhkosti. Zálivka s vaky není nijak usnadněna, protože se  
naplňují a přesunují. Výhodou je, že vodu stromek dostává pomalu  
(10 – 24 hodin). Zálivkové vaky budeme nadále používat vedle jiných 
způsobů. Dana Céová, odbor životního prostředí
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Hodně štěstí v novém roce
Nový rok s sebou přináší oslavy, rekapitulace, nové plány… Lidé si na-
vzájem přejí šťastný nový rok. Můžeme to, zda bude opravdu šťastný, 
sami nějak ovlivnit? 

Určitě! Štěstí není něco, 
co k nám odněkud zvenku 
samo přijde (nebo nepři-
jde). Je to stav naší mysli 
a ten můžeme ovlivnit my 
sami. My se rozhodujeme, 
zda budeme svůj život vní-
mat jako šťastný a budeme 
se cítit spokojeně, nebo ne. 
Zda si budeme vážit všeho, 
co a koho ve svém životě 
máme, nebo budeme fňu-
kat nad tím, co nemáme. 
Nikdo na světě nemá 
všechno! Profily ostat-
ních lidí na sociálních 
sítích nás mohou plést – 
šťastně se na nás z pre-
zentovaných fotek 
usmívají spokojení lidé. 
Ale to není celá realita, 
ani my se nechlubíme 
momenty, kdy se nám vše nedaří a není nám hej.
Naučme se žít šťastně a spokojeně náš vlastní život, i když není  
dokonalý.
•  Každý den se pokusme najít jednu věc, zážitek, setkání, které při-

spělo alespoň milimetrem k našemu šťastnějšímu pocitu. Můžeme  
si to i psát. Při chmurnější náladě součet tolika momentů štěstí už 

přece jen smutky zažene (za rok je to tři sta pětašedesátkrát pocit 
alespoň malinkého štěstí).

•  Nefňukejme, nestěžujme si. Je to jen špatný zvyk zvýrazňovat nega-
tivní zážitky. Na realitě to nic nemění! Ale naší dobrou náladu, spo-

kojený pocit a šťastné mo-
menty to zažene. Když 
špatná myšlenka přijde 
sama, snažme se k ní najít 
nejméně dva hezké zážitky. 
Když nejde negativní pro-
žitky odstranit, vytvoříme 
tak pozitivní převahu. Cel-
kově se pak budeme cítit 
v plusu.
•  Važme si toho, co máme. 

Náš život je v danou 
chvíli ten nejlepší, jaký jen 
může být. A jestli bude 
zítra lepší a spokojenější 
záleží hlavně na nás. Nic 
nepůjde samo, budeme 
muset přiložit ruku k dílu. 
Usmívejme se na svět, 
Buďme vděční za to, co 
máme. Není toho málo. 

  Jen si to často uvědo-
míme, až když něco z toho ztratíme.

Když vstupujeme do nového roku a přemýšlíme, tak přemýšlíme, 
jaká předsevzetí si pro letošek dát - zhubnout, přestat kouřit, naučit se 
angličtinu, možná ještě „to“ nebo „ono“. Hlavně nečekejme, až samo 
odněkud přijde štěstí. Prostě pojďme být šťastní a spokojení.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www. jencova.cz

Obliba realitních fondů roste. Víte, kde jsou skrytá rizika?
V posledních letech roste mezi drobnými (retailovými) i většími 
investory obliba realitních fondů. Ti v nich často vidí bezpečný 
přístav v rozbouřených vodách, kam lze peníze uložit s jistotou,  
že o ně člověk nepřijde. Jsou ale realitní fondy opravdu sázkou  
na jistotu? A vyplatí se do nich své prostředky investovat, když  
trh nabízí tolik jiných možností? 

Hned na úvod je třeba zdůraznit, že žádná investice není sto-
procentně bezpečná. Investice totiž z podstaty věci nejsou totéž  
co depozitní bankovní produkty jako spořicí účty či termínované 
vklady. Na nich máte garanci, že o peníze nepřijdete. Tato jistota 
je však vykoupena velmi nízkým výnosem a například v případě 
termínovaného vkladu také nízkou likviditou, kdy se k uloženým 
penězům dostanete jen za předem jasně daných podmínek. Svět 
investic je mnohem bohatší. Platí v něm ale jedno elementární 
pravidlo – vyšší výnos přináší i vyšší riziko. V době, kdy se inflace 
pohybuje kolem 3 %, je nicméně vstup do světa investic jedním 
z mála řešení, jak alespoň zachovat hodnotu majetku v čase. 

Realitní fondy mají jednu velkou výhodu. Profitují z rychlého 
růstu cen nemovitostí, jehož jsme u nás v posledních letech 
svědky. Lidé mají pocit, že realitní fondy nabízejí větší záruku vý-
nosu a bezpečí z toho důvodu, že investují do něčeho hmatatel-
ného a všem dobře známého – do nemovitostí, a nikoli do „abs-
traktních“ akcií, dluhopisů, směnek a dalších cenných papírů. 
Tento psychologický moment je důležitý. Do značné míry totiž 
vysvětluje oblibu realitních fondů mezi českými investory, kteří 
jsou stále ještě značně konzervativní. Konzervativnímu českému 
investorovi je pak přirozeně bližší konzervativní produkt, za který 
jsou realitní fondy mnoha lidmi považovány. 

Jsou ale skutečně tak konzervativní? Záleží na celé řadě faktorů. 
Například na tom, zda ten který fond ve svém majetku drží rezi-
denční nemovitosti, kancelářské budovy, logistická centra, průmy-

slové parky či jiné druhy nemovitostí a v jakém poměru. Letošní 
krize otřásla představou, že ceny nemovitostí a nájmů raketově 
porostou donekonečna a že na investici do kanceláří se nikdy 
nedá prodělat. Ceny nemovitostí sice stále rostou, ale jejich růst 
zpomaluje. Nájmy v hlavním městě klesly, v některých případech 
dokonce dvouciferně. Mnoho kancelářských budov zeje prázdno-
tou a firmy, které si prostory pronajímají, se mohou velice brzy 
dostat do problémů s placením. Dalším důležitým faktorem je 
složení nájemců a podoba nájemních smluv. Pokud mají inflační 
doložku, je to z hlediska investorů lepší než v opačném případě. 
Pokud jsou smlouvy jen krátkodobé, není zaručeno, že se podaří 
sehnat nové nájemce za srovnatelných podmínek. Roli při posu-
zování konzervativnosti takové investice hraje i to, kolik má fond 
vlastních prostředků, jaké je jeho zadlužení či jak je držený maje-
tek diverzifikovaný.

Pokud byste nyní investovali do realitního fondu zaměřeného 
ryze na kancelářské budovy, míra rizika je značná. A o konzerva-
tivní investici bude možné hovořit jen těžko. Stabilita a nízká ko-
lísavost fondů může být navíc ovlivněna politikou portfolia ma-
nažerů, kteří zlepšují celkovou výkonnost tím, že do jisté míry 
mohou při pravidelném přeceňování nemovitostí ovlivnit hodnotu 
svých aktiv. Získaná čísla však nemusí korespondovat s tržní reali-
tou, protože i realitní trh zažívá období růstu a poklesů. S ohle-
dem na to nelze realisticky očekávat, že hodnota majetku v realit-
ních fondech a výnosy investorů budou vykazovat lineární růst.

Realitní fondy mají bezesporu v portfoliích investorů své místo, 
je však důležité dobře vybírat a mít na paměti specifika spojená 
s nemovitostmi a na ně zaměřenými fondy. Výběr vhodného rea-
litního fondu s ohledem na své individuální potřeby je každo-
pádně vhodné konzultovat s finančním poradcem. Neváhejte nám 
poslat e-mail, pokud vás téma zajímá.

 Ondřej Marek, Ladislav Zemánek, Stone&belter, ondrej.marek@sbelter.cz
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HASIČSKÉ OKÉNKO

Každoročně je mou milou povinností popřát všem čtenářům hodně 
zdraví, štěstí a osobních úspěchů v novém roce. Za celé obvodní ředi-
telství děkuji všem lidem, kteří se svou slušností a ohleduplností podí-
leli na udržování klidu a veřejného pořádku na nám svěřeném terito-
riu a zároveň bych jim jménem svých kolegů rád popřál pěkné prožití 
svátečních dnů a dobré vykročení do následujícího roku. Zvláště pak 
děkujeme těm, kteří nad rámec svých povinností pomáhali našim 
strážníkům v terénu při řešení konkrétních případů. 

Naše součást Městské policie hl. m. Prahy přistoupí k zajištění nad-
cházejících svátečních dnů zvýšeným dohledem nad bezpečností 
v okolí obchodních center. Na druhou stranu však budeme tolerantní 
a shovívaví při řešení méně závažných dopravních přestupků, spácha-
ných v důsledku enormní zátěže obyvatel v důsledku současné složité 
situace. Závěrem našeho příspěvku opětovně připomínáme důležité 
informace a kontakty na městskou policii. Obvodní ředitelství měst-

ské policie Praha 13 sídlí v ulici Lýskova čp. 1593, Praha 13-Stodůlky. 
Vaše podání, oznámení nebo žádosti lze učinit na obvodním ředitel-
ství kdykoli a to osobně či telefonicky (pevná linka 222 025 721–22, 
nebo bezplatná linka tísňového volání 156). Dále je možné kontakto-
vat v době úředních hodin místní územně odpovědné strážníky na 
okrskové služebně Velká Ohrada, ulice Prusíkova 2577 a okrskové 
služebně Nové Butovice, Sluneční náměstí 13 (radnice městské části 
Praha 13). 

Upozorňujeme, že nepřetržitý provoz je zajišťován pouze v budově 
obvodního ředitelství. V nepřítomnosti strážníků na okrskových slu-
žebnách proto kontaktujte naše operační středisko. Telefonní čísla 
jsou vždy vyvěšena na vchodových dveřích okrskových služeben. Pro-
vozní doba našeho přestupkového pracoviště se odvíjí od přijatých 
opatření ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Tato informace mi nedělá radost. Na sídlišti Velká 
Ohrada jsme zaznamenali navýšení spáchané trestné čin-
nosti. Jedná se zejména o vloupání do osobních motoro-
vých vozidel. Pachatel zřejmě nebude žádný „expert“, ne-
boť zabezpečení automobilů překonává především tak,   
že rozbije jedno z oken vozidel a potom ve většině případů 
z vozidla odcizí uložené věci. Nejsou ojedinělé ani případy, 
kdy odcizí přední světlomety nebo airbagy. Většinou se 
však jedná o věci uložené uvnitř vozidel, zejména různé 
montážní nářadí. Pokud by některý čtenář měl poznatek 
k páchání této trestné činnosti, nechť neváhá kontaktovat 
naše Místní oddělení Stodůlky. Za každý podnět budeme 
rádi. Nenechávejte své věci zbytečně uložené v autě. Po-
kud je to alespoň trochu možné, tak je lépe zabezpečte.
 Pozitivní je, že se nám v poslední době podařilo vypát-
rat nejen několik osob v celostátním pátrání, ale také jsme 

zadrželi několik pachatelů přečinu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Tedy řidičů, kteří usedli za volant v opi-
losti. Někdy nad tím zůstává rozum stát, jak se tito lidé 
 vůbec mohli dostat do vozidla, když jim byla orientační 
zkouškou naměřena hodnota více než 2,5 promile v krvi.
 Množí se nám také oznámení o podvodech na inter-
netu, jejichž způsob provedení je téměř totožný. Pachatel 
si najde otevřený profil na Facebooku či Instagramu – 
např. Petr Novák, aby se volně dostal ke kontaktům tohoto 
profilu, založí profil se stejným jménem, jako má jeden 
z kontaktů vyhledaného profilu. Pro příklad – Lukáš 
Hošna, avšak adresa bude jiná, pošle Novákovi ze svého 
profilu, který se tváří stejně jako Lukáše Hošny, že na něj 
ztratil telefonní číslo, aby mu ho Novák poslal. Novák v do-
mnění, že jde o Hošnu, pošle tomuto profilu svoje tele-
fonní číslo. Následně Hošna sdělí Novákovi, že mu na mo-

bil přijde zpráva a aby mu tuto přeposlal do messengeru. 
Novák takto několikrát učiní, neboť se stále domnívá, že 
mu píše jeho dlouholetý dobrý známý Hošna. Novák však 
neví, že profil Hošny byl v podstatě kopírován, píše si s ně-
kým jiným a bude mu k jeho útratě za tarif mobilního 
operátora připočítáno dalších 600 Kč, které pošle Hošnovi. 
Pokud vám někdo takovým způsobem bude psát a bude to 
třeba váš známý, tak mu neváhejte zavolat a informaci si 
ověřte.  
 Již tradičně vás v samém závěru roku upozorňuji na 
kapsáře, kteří se pohybují hlavně v okolí velkých nákup-
ních center a čekají na svoji příležitost, aby si trochu při-
lepšili. Zapínejte kabelky, nenechávejte nikde tašky bez 
dozoru, nenechávejte kabelky a další tašky s peněženkami 
a doklady v nákupním košíku... Ušetříte si tak zbytečné 
starosti. Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Hodnocení roku 2020
Rok se s rokem sešel 
a zde měl být článek, 
který by informoval 
o činnosti sboru. 
 Bohužel na začátku 
roku pandemie 
 covid-19 ochromila 
dění v naší společ-
nosti. Dne 12. břez - 
na vyhlásila vláda 
ČR na celém území 
republiky nouzový 
stav a mimo jiné 
omezila volný pohyb 
osob. Jinak řečeno 

vyhlásila takzvanou celostátní karanténu. Ten den skončila jakákoli 
činnost našeho sboru. Byly zrušeny všechny tradiční akce, které sbor 
pořádal nebo se jich účastnil. Činnost sboru se zajišťovala výhradně 
jen telefonicky, řešil se pouze základní chod.

Hasiči ze Stodůlek se letos v souvislosti s pandemií covid-19 zhos-
tili zcela nových úkolů. V této neklidné době se jednotka SDH, tak 
jako další pražské jednotky, podílela na zabezpečení akceschopnosti 
pražských hasičů z důvodu snížení stavů. Do pohotovosti jsme na-
stoupili 14. března a v cyklech 24 hodin ve službě a 2 dny volna jsme 
sloužili dva měsíce. Toto období bylo pro zasahující hasiče dost ná-
ročné, někteří se domů podívali jen na okamžik, třeba až po dvou 
dnech a opět nastoupili do služby. V této nelehké době jsme s rozvo-
zem dezinfekce a ochranných pomůcek pomáhali i naší městské části.
Po letních prázdninách a po uvolnění přísných bezpečnostních opat-

ření přijatých v souvislosti s šířením covid-19 se nám podařilo oslavit 
130. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky. Oslavě přálo 
i počasí, takže si ji všichni návštěvníci, a bylo jich opravdu hodně, po-
řádně užili. Při této příležitosti jsme pro děti připravili program Dět
ský den s hasiči aneb Rozloučení s prázdninami. Do pohotovosti jsme se 
vrátili ještě na měsíc říjen a listopad.

Rok 2020 byl rokem omezené činnosti, kdy se členové sboru snažili 
co nejlépe zabezpečit chod a připravenost jednotky.

Sbor děkuje Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, 
MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za pod-
poru činnosti. Díky nim a bez jejich podpory bychom nemohli plnit 
své úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému.

 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

 
Rok 2020 nám mnoho radosti nepřinesl
Uplynulý rok byl pro nás velice náročný. Na jeho začátku jsme naplá-
novali spoustu akcí pro děti i veřejnost a také každoroční závody pro 
„hasičskou rodinu“. Plány to byly pěkné, ale skutečnost byla jiná. Ze 
všech akcí jsme stačili uspořádat jen Třebonické letní hry a Den dětí. 
Závodění dopadlo ještě hůř. Tam se vše zastavilo a nevyběhlo se na 
hřiště ani jednou. Na konci roku jsme alespoň pomohli s ozdobením 
prvního vánočního stromu v Třebonicích. Jediný, kdo se v době pan-
demie nezastavil, byli kluci ze zásahové jednotky, kteří pomáhali HZS 
a sloužili čtyřiadvacetihodinové směny v hasičárně. Takže celý rok 
opravdu nebyl moc dobrý. Na začátku toho letošního měla být Valná 
hromada členů, ale i tu musíme posunout a uspořádat ji až to situace 
v České republice dovolí. Na tento rok připadá jedno důležité výročí  
– 125 let založení sboru. Věřím, že nám nic nepřekazí důstojné oslavy. 
Přeji vám vše nejlepší do roku 2021 a budeme se těšit na setkání při 
některé akci.  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE

Z DENÍKU POLICIE ČR



LEDEN 2021 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22716

STŘÍPKY

ADVENTNÍ KALENDÁŘ NA PLOTĚ. Když se řekne adventní kalen-
dář, vybaví si většina dětí každodenní těšení na kousek čokolády. Žáci 
2.A ze ZŠ Mohylová se pustili do zjišťování, jaké další podoby může 
adventní těšení na Vánoce mít. Seznámili se s mnoha tradicemi doby 
adventní, mezi které patří dávání větviček – barborek do vázy, návště - 
va Mikuláše, světla sv. Lucie, zapalování svíček na adventním věnci 
nebo pečení cukroví. Aby se o své adventní radosti podělili s ostat-
ními, namalovali je na obrázky, ze kterých sestavili adventní kalendář 
na školním plotě pro potěchu každého, kdo půjde okolo. Jarmila Stašková

CELÁ TRÁVA ČTE DĚTEM. Tak se 
jmenuje čtenářský virtuální projekt 
FZŠ Trávníčkova, který vznikl 
v době distanční výuky. Je určený 
všem, kteří mají rádi knihy, také je 
rádi poslouchají, chtějí sdílet radost 
ze čtení nebo jen mají chuť se podě-
lit o zážitek z té své, oblíbené. Pro-
jekt vznikl na základě akce Celé 
Česko čte dětem. Iniciátorem je paní 
učitelka Jana Repčáková a zapojili se 
do něj jak učitelé, tak i žáci. Natočí 

buď video, nebo namluví pohádku a paní učitelka všechny příspěvky 
upraví, sestříhá a každý den v 18 hodin vloží jeden z nich na Face-
book školy. Všechny pohádky si můžete přehrát i zpětně. Přejeme 
hezkou zábavu, a pokud budete poslouchat před spaním, tak i hezké 
sny. Odkaz je https://1url.cz/@celatravactedetem. Ilona Žďárská

ČERT ODEŠEL S NEPOŘÍZENOU. V pátek 4. prosince se paní uči-
telky z Mateřské školy Palouček postaraly o návštěvu čerta a Mikuláše 
přímo ve školce. Děti měly připravené krásné básničky a písničky a za 
odměnu dostaly balíček s dobrotami. Pro čerta postavily peklíčka 
z dřevěné stavebnice Kapla a také si zatančily při čertovském reji. 
Všichni si ten den moc užili. Vždyť čert s Mikulášem přijdou zase až 
za rok. Katka Beranová

JAK JSME SE (NE)POTKALI S MIKULÁŠEM. V pátek 4. prosince 
proběhl v MŠ Rosnička Čertovský den. Děti a paní učitelky si užily ta-
nečky, soutěže, přehlídku masek čertíků, andílků a ve finále i nadílku. 
Sice tento rok naši čerti jen zabouchali na dveře a trochu nás všechny 
vystrašili, ale Mikuláš nechal pro každého překvapení a zprávu, že se 
určitě uvidíme příští rok. Poděkování patří všem paním učitelkám, 
které se i v této době snaží, aby děti pocítily různá rizika a omezení 
v minimální míře. Jitka Machurová, ředitelka MŠ

DEN POEZIE. V týdnu od 9. do 13. listopadu se hodiny literatury 
nesly v poetickém duchu. Díky festivalu Den poezie jsme si v naší FZŠ 
Trávníčkova připomněli kouzlo básní. Nezastavila nás ani distanční 
výuka. Právě naopak. Do interaktivních úkolů se on-line aktivně za-
pojili všichni žáci druhého stupně. Tématem letošního ročníku je Ko
nec a počátek, proto jsme naše úkoly zaměřili na hledání rýmů, seřazo-
vání veršů a slok podle posloupnosti. Žáci hledali začátek i konec 
básní, zkoušeli vlastní rýmy a vymýšleli své verše. Věřím, že po našich 
poetických hodinách nastal u žáků konec nezájmu o poezii a začátek 
lásky k básním. Vždyť poezie je přece fajn.     Markéta Vignerová

KONEČNĚ ZPÁTKY  
V LAVICÍCH. Sice s rouš-
kami a s dezinfekcí na kaž-
dém kroku, ale konečně 
jsme v Anglofonní základní 
škole zase všichni zpátky. 
Od pondělí 30. listopadu se 
dle nařízení vlády mohli 
vrátit do školních lavic 
i žáci prvního stupně, takže 
se opět vidíme při klasické 
výuce. Při té internetové 
jsme se mimochodem naučili pomocí kvízů pracovat s výpočetní tech-
nikou, což se dětem jistě bude v budoucnu hodit. Ve školní družině 
jsme na to navázali výukou v angličtině o elektřině a žáci si její fungo-
vání vyzkoušeli také v praxi. Lukáš Šonský
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LISTOPADEM NÁS PRO-
VÁZEL SVATÝ MARTIN. 
Celý druhý listopadový tý-
den nás v Mateřské škole 
Palouček provázelo téma 
sv. Martina a legendy 
o něm. Děti se dozvěděly 
spoustu zajímavostí z krát-
kého divadla, které nacvičily 
paní učitelky z třídy našich 
nejmladších, Myšek. Diva-

delní představení s názvem Legenda o sv. Martinovi se líbilo úplně 
všem dětem, které ho odměnily nadšeným potleskem. Naši školkáčci 
se ale učili i písničky, básničky a vyrobili si výzdobu do tříd. Doplň-
kem byl i animovaný film Povídání o sv. Martinovi vytvořený panem 
učitelem z třídy Motýlků.   Štěpánka a Helča, učitelky

MIKULÁŠ V ROUŠCE. Tradiční mikulášská nadílka v ZŠ Janského 
nesmí chybět ani v této době. Celá akce proběhla za velmi přísných 
hygienických podmínek pod širým nebem na čerstvém vzduchu. Pro 
žáky 1. stupně připravili žáci 9. ročníků setkání s Mikulášem, andělem, 
čertem a ve spolupráci s třídními učiteli se na všechny dostala bohatá 
nadílka. Naši nejmenší žáčci pak jako poděkování sborově přednesli 
básničku nebo říkanku. Za rok se opět budeme těšit na setkání s Mi-
kulášem a jeho doprovodem, doufejme, že za příznivějších podmínek.
    Jan Havlíček, ředitel

PŘÍJEMNÉ ZPESTŘENÍ. 
Do on-line výuky se v této 
nelehké době zapojila také 
ZŠ s RVJ Bronzová. Aktivně 
se k této distanční formě při-
daly i paní vychovatelky ve 
školní družině. V odpoled-
ních hodinách tedy probíhalo 
s dětmi on-line „vysílání“. 
Žáci se s chutí zapojili do 
netradičních činností, které 
pro ně paní vychovatelky při-
pravily. K nejrůznějším tvoři-

vým činnostem využili dostupné materiály, které našli doma nebo 
v podzimní přírodě. V situaci, kdy děti nechodily do školy, to bylo pří-
jemné zpestření. Všichni se rádi viděli a měli si o čem povídat.
 Vychovatelky ZŠ s RVJ Bronzová 

PROJEKT VODA. Děti ze školní družiny se zúčastnily projektu Voda. 
Toto téma měly výtvarně zpracovat. Nejaktivnější a nejkreativnější 
byla žákyně 4. třídy Eliška Eliášová. Díky jejímu přístupu a skvělým 
nápadům vznikly tyto krásné práce. Moc Elišce za reprezentaci dě-
kujeme. Školní družina ZŠ s RVJ Bronzová

SBÍRKA HRAČEK PRO DĚTSKOU NEUROLOGII V MOTOLE. 
Děti z parlamentu 2. stupně FZŠ prof. O. Chlupa přemýšlely, jak 
i v této době zorganizovat charitativní akci. Nejlepší nápad měla 
Majda Snítilová z 8. třídy, zeptala se přímo v nemocnici Motol a zjis-
tila, že oddělení dětské neurologie by uvítalo hračky, ze kterých by si 
některou mohly děti vybrat po nepříjemném zákroku či vyšetření. 
Zveřejnili jsme informaci na stránkách školy, vyrobili letáky a vyhlásili 
akci i ve školním rozhlase. Sešlo se velké množství plyšáků, autíček, 
knížek... Ze sbírky, která má potěšit nemocné děti, máme velkou ra-
dost i my. Petra Rajtrová

NETRADIČNÍ OTEVŘENÍ ZAHRÁDKY. Díky zapojení do výzev EU 
a spoluúčasti městské části Praha 13 procházela po celý podzim za-
hrádka v Mateřské škole U Bobříka rekonstrukcí. Slavnostní plánova-
 né otevření se díky současné situaci konalo netradičně. Nový environ-
mentální altán byl využit jako dočasný příbytek „nebeské návštěvy“. 
Postála v novém altánku, odměnila malé bobříky za sestavení advent-
ního citátu, jehož části byly po celý poslední listopadový víkend po-
schovávány na odtajněných místech v blízkých parcích. Bobří rodina 
funguje i v nelehkých časech a vzájemná pomoc rodičů, dětí i zaměst-
nanců si zaslouží obdiv a poděkování.  Jana Kafková, ředitelka školy
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Z Třebaně do Dobřichovic nejen 
podél Berounky

Tento měsíc si můžete udělat 
procházku kousek za Prahou. 
Vlakem ze Smíchovského ná-
draží dojedete do Zadní Tře-
baně. Hned na nádraží vás při-
vítá model Karlštejna. Od 
rozcestníku za nádražím jděte 
po žluté do centra Třebaně 
s opravenou kapličkou a stat-
kem. Minete odpočívadlo a za 
můstkem podél Svinařského po-
toka začnete stoupat. Na křižo-
vatce s ulicí Na Kaplanci opus-
títe žlutou a odbočíte do této 
ulice. Mezi domy se dejte přes 
vrchol a na konci ulice odbočíte 
podél nového domu doprava. 

Protože jste vystoupali dost prudce nahoru, dočkáte se krásných vý-
hledů. Pod vámi je Třebaň a Řevnice, na druhém břehu Berounky 
Hlásná Třebaň, Karlštejn, Dobřichovice, Karlík a všude okolo lesy. 
U rohové chatky se zelenými vraty se dejte doleva, hned za ní doprava 
a dál rovně polní pěšinou. Minete rozcestí a stále rovně až na další 
rozcestí, kde roste památný dub letní V Selci. Na lavičce zavřete oči 
a poslechněte si legendu o tomto stromu. Za pradávných časů letěl 
nad Řevnicemi Pták Ohnivák, který nesl v zobáku semínko dubu. Po-
lekal se jestřába a semínko upustil nad Vrážkou, kde ze semínka vy-
rostl nádherný dub. Jednou jel kolem Karel IV. Chtěl si odpočinout 
a hledal stín. Posadil se tedy pod strom a za zpěvu ptáků usnul. Zdál 
se mu krásný sen. Každý kdo u tohoto stromu pobude, stane se vlíd-
ným člověkem a splní se mu přání. Karel IV. se rozhodl vyhlásit tento 
dub na Vrážce za památný. Odpočiňte si u něj i vy, načerpejte síly 
a věřte, že se vám splní přání. Pak sejděte úvozovou cestou lesíkem 
k rybníčku a dál Seleckou ulicí. A to už procházíte Řevnicemi. 
U Elektra se dejte doprava přes most nad Nezabudickým potokem 
a za mostem vlevo po zelené na Palackého náměstí s opravenou kap-
ličkou a pivovarem. Ryze řevnickou desítku, jedenáctku a dvanáctku 
tu vaří sládek Roman Řezáč, kterého láska k pivu dovedla právě sem. 
Přes náměstí se vraťte k železničnímu přejezdu a hned za ním pak do-
prava po cyklostezce směrem na Lety podél Berounky k dalšímu 
mostu. Za ním zabočte doprava ulicí Na Kovárně. Podél Berounky 

Voleníka ulice
Vychází severním směrem z ulice Chalabalovy, lomí se na západ 
a ústí do Frimlovy ulice. Pojmenována je po významném českém po-
litikovi a prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu JUDr. Lubo-
míru Voleníkovi. Narodil se 1. března 1950 v Praze. V Tep-
licích, odkud byla jeho rodina vystěhována, absolvoval 
střední školu. Od mládí trpěl Bechtěrevovou chorobou 
a v sedmadvaceti letech mu byl přiznán plný invalidní 
důchod. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Kar-
lovy, od roku 1983 působil jako podnikový právník. Kon-
cem 80. let se angažoval v protivládních ekologických 
hnutích v severních Čechách. Během sametové revoluce 
se zapojil do Občanského fóra. Ve volbách roku 1990 byl 
zvolen za OF do Sněmovny lidu Federálního shromáž-
dění ČSFR. Po rozkladu OF v roce 1991 se stal členem ODS. O rok 
později byl opětovně zvolen poslancem. Krátce působil jako osobní 
zmocněnec předsedy ODS Václava Klause. V roce 1993 se stal prv-
ním prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. V říjnu 2002 jej pre-

zident Václav Havel jmenoval do funkce na dalších devět let. NKÚ  
se stal pod  Voleníkovým vedením v Evropě uznávanou institucí. 
V červnu 2002 byl po hlasování poslanců doporučen na post kandi-
dáta prezidenta republiky. JUDr. Lubomír Voleník zemřel náhle  
5. června 2003 ve třiapadesáti letech na služební cestě v dánské 

Koda  ni na infarkt myokardu. Statečný, čestný, poctivý, pra-
covitý, skromný a lidský Lubomír Voleník byl vnímán ve-
řejností jako důvěryhodná nadstranická, obtížně nahradi-
telná osobnost, respektovaná napříč celým politickým 
spektrem. V roce 2003 mu byl udělen in memoriam Řád 
Tomáše  Garrigua Masaryka III. stupně za vynikající zá-
sluhy o demokracii a lidská práva. O pojmenování ulice ve 
Stodůlkách po Lubomíru Voleníkovi rozhodla Rada měst-
ské části Praha 13 v listopadu 2003. Slavnostnímu ceremo-
niálu a vyvěšení uličních tabulí 27. února 2004 byl příto-

men i prezident republiky Václav Klaus. Dle jeho slov patřil Lubomír 
Voleník mezi málo lidí, o nichž můžeme říci, že dávají dobrý příklad. 
Příklad statečnosti, moudrosti, rozvahy a profesionality, laskavosti, 
humoru i přátelství a lásky. Dan Novotný

dojdete ke kynologickému cvičišti, ke Srubu u Kocoura s dětským hři-
štěm a ulicí K Víru dojdete na náves s opravenou kapličkou se zvonič-
kou z roku 1820. Lety jsou malou útulnou vesničkou v kraji tetínském 
(dle písemností z r. 1088) 
jež byla obročím vyše-
hradského chrámu 
sv. Petra a Pavla a později 
patřila klášteru sv. Jiří na 
Hradě. Král Václav ji da-
roval „West Lett“ zbra-
slavskému klášteru. Po 
husitských bouřích přešla 
z rukou duchovní vrch-
nosti do rukou světské 
vrchnosti. Od počátků  
až do konce 18. století ji 
tvořily zemědělské used-
losti. Ve dvacátém století 
se díky krásnému okolí začala stávat vyhledávanou rekreační oblastí. 
Často sem jezdil zakladatel českého junáctví a skautingu Antonín 
Ben jamin Svojsík. Podél Berounky dojdete až k mlýnu do Dobřicho-
vic. Pokračujte vpravo uličkou kolem mlýna ke kostelu sv. Judy a brá-
nou na zámecký dvůr, na němž se v červnu hraje Noc na Karlštejně. 
Další bránou se dostanete na Křižovnické náměstí s památnou lípou. 
Odtud dál dolů k vodě po zelené dorazíte až na nádraží, odkud jede 
každou půlhodinu vlak do Prahy. Užijte si asi desetikilometrovou pro-
cházku. Zdrávi došli! Marta Kravčíková, KČT oddíl TurBan
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2005: Televizní dárek a romská miss
Městská část Praha 13 připravila na rok 2005 pro své občany malý, ale 
významný dárek. V zájmu zjednodušení přístupu k informacím a po-
hodlného sledování aktuálních událostí vznikl vysílač pro šíření Infor-
mačního kanálu městské části Praha 13. Zpravodajsko-publicistický 
kanál s názvem TV13 začal vysílat od 1. května ve zkušebním pro-
vozu, od září pak naostro. „TV13 vysílá nepřetržitě 24 hodin denně. 
Program je nasazován v týdenních 
blocích, přičemž premiéru má vždy 
v sobotu,“ napsal magazín STOP.

Ve Strojírenské ulici ve Zličíně 
bylo 12. dubna slavnostně ote-
vřeno nové oddělení Policie ČR. 
„Oddělení má v rajónu také ob
chodní centra na sever od dálnice, 
tedy i některá území naší městské 
části,“ informoval zpravodaj. 
V pátek 11. srpna pak skončila 
také rekonstrukce policejní slu-
žebny v Lýskově ulici ve Stodůl-
kách. „Celá rekonstrukce probíhala 
v podstatě za provozu. V momentě, 
kdy z jednotlivých částí budovy od
cházeli stavbaři, začaly tyto pro
story sloužit veřejnosti,“ uvedl ře-
ditel OŘ MP Praha 13 Josef Vrlík. „Za největší přínos považuji to, že 
naše služebna je teprve druhou v Praze, která má bezbariérový přístup,“ 
doplnil.

Ve čtvrtek 28. dubna se uskutečnilo slavnostní položení základního 
kamene Bytového domu Petržílkova na Slunečním náměstí. „Celkem 
166 bytů bude realizováno s využitím dotace Státního fondu rozvoje byd

STALO SE V LEDNU

Přátelství – to nejcennější, co člověk může získat
Životní motto Jaroslava „Jestřába“ Foglara. Nejúspěšnější český autor 
literatury pro děti a mládež napsal šestadvacet knih. Teď už oslovuje 
čtvrtou generaci. S nadějí, že i zdánlivě slabý, otloukaný chlapec se 
může prosadit a zahanbit ty fyzicky silnější. A že i v době všeobecné 
nenávisti a zloby se mohou lidé chovat slušně. Tento idealizovaný 
vzor ale pro děti vždy hodně znamená. Ve třinácti mu sice maminka 
(kvůli nachlazení) skauta zakázala, ale roku 1924 už získal v oddílu 
Ohnivci svou přezdívku Jestřáb. Stal se zástupcem vůdce a rok na to 
už vedl na Sázavě svůj první tábor. Následně došlo ke sloučení s 2. 
oddílem, a tak se začala psát slavná historie pražské Dvojky pod Fo-
glarovým vedením. V roce 1987 po 60 letech nepřetržitého vedení 
předal oddíl svému nástupci. Ve svých osmdesáti se 
stal nejstarším oddílovým vedoucím na světě. První 
povídka mu vyšla ve Skautu-Junáku již v prosinci 
1923. O deset let později tu publikoval na pokračování 
román Boj o první místo. Tehdy přišel s nápadem, 
jak ovlivnit i mládež, která nemá přístup ke skau-
tingu. Tím se stal jeho nejvýznamnějším propagáto-
rem. Pod hlavičkou vydavatelství Melantrich usku-
tečnil svou myšlenku dětského časopisu (skrze 
Mladého hlasatele) společně se zakládáním tzv. čte-
nářských klubů. Náměty pro jejich program čerpal 
především z prostředí skautingu. Svými knihami vra-
cel dotyk „motýlích křídel“ který sám jako hoch po-
cítil na své tváři. Vtahoval mládež do světa nejdůleži-
tějších hodnot – cti, pravdivosti a velkých věrných přátelství. 
Takovým světem pro něj byl skauting. Vyprávěl rytířské příběhy 
o věrnosti a vděčnosti, kterým rozuměli chlapci i dívky. Ve svých dí-
lech používal téměř výhradně chlapecké postavy. Je to způsobeno 
především dříve běžným oddělením výchovy chlapců a děvčat a ideá-
lem antické kalokagathie popularizované organizacemi typu Junák, 
Sokol apod. Hrdinou je většinou citlivý a čestný chlapec, nepochopen 
okolím i rodiči, někdy se zaplete s pochybnými kumpány a nakonec 

nachází naplnění svých potřeb v ušlechtilém přátelství ve skautském 
oddíle. Foglar, literární kritikou většinou zatracovaný a totalitním re-
žimem po desetiletí zakazovaný se vedle vedení oddílu vždy věnoval 
spisovatelské a redaktorské práci. Za své největší životní dílo považo-
val příběhy Rychlých šípů. Jejich komiksové příběhy začaly vycházet 
17. prosince 1938 jednou týdně na zadní straně časopisu Mladý hla-
satel. Vytvořil vzdělávací, poučný, ale přitom vtipný a poutavý obráz-
kový seriál.  Klub Rychlých šípů nikdy nebyl začleněn do žádné for-
mální organizace mládeže. Mylně je tedy někdy tato pětice 
považována za skauty, jimiž nikdy nebyli. Nabádají k řádnému cho-
vání, pomáhání slabým a nemohoucím či vystupování proti bezpráví, 

dále vedou k zdravému životnímu stylu (sportování, 
nekouření) a ke klubové činnosti. Často varují své 
okolí před nebezpečným chováním. Patrná je i vý-
chova k úctě a důvěře k zákonům a ke státním autori-
tám. Rychlé šípy, s vynucenými přestávkami v období 
nacismu a komunismu, vycházely od roku 1938 do 
roku 1989. Jsou hlavními postavami knižní trilogie 
Dobrodružství v temných uličkách: Záhada hlavo-
lamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta. 
Záhada hlavolamu byla také zfilmována v TV seriálu 
z roku 1969. Známými rekvizitami z ní jsou záhadný 
hlavolam ježek v kleci, Tleskačovo létající kolo, temné 
uličky Stínadel, Vontové a tajemný a úchvatný Široko 
s Janem Třískou. Jaroslav Foglar zemřel 23. ledna 1999 

v pražské Thomayerově nemocnici ve věku 91 let. V říjnu 2017 mu 
byla udělena medaile Za zásluhy (in memoriam). Ke 110. výročí na-
rození Jaroslava Foglara vzniklo jeho první stálé muzeum v prosto-
rách hradu Ledeč nad Sázavou. 

„Za sto let ode dneška nebude záležet na tom, kolik peněz jsem měl 
v bance, v jakém domě jsem bydlel nebo v jakém autě jsem jezdil, 
avšak svět může být jiný, protože jsem byl důležitým v životě hochů.“

 Dan Novotný

lení. Investorem je sdružení Bytového družstva Petržílkova a Městské 
části Praha 13, za účasti společnosti doma, a.s. Náklady přesáhnou 360 
milionů korun,“ informoval STOP.

Sedmnáctiletá Jana Buchlová z Velké Ohrady se 13. května stala ví-
tězkou celopražské soutěže Miss Roma. „Příprava byla celkem snadná. 
Učily jsme se chodit a pózovat pro fotografy. Jako volnou disciplínu jsem 

předváděla španělský tanec. S vítěz
stvím jsem ale vůbec nepočítala,“ 
uvedla dívka, která se o rok později 
stala i celkovou vítězkou Miss 
Roma ČR.

V sobotu 9. července byl v areálu 
bývalého státního podniku Moto-
techna v Praze 13 odstřelen 54 
metrů vysoký komín výtopny, po-
stavený v letech 1970 až 1972. 
„Udělal místo hale, kde budou pře
vážně v zimním období parkovat 
vozidla f irmy, která pozemek kou
pila. Odstřel, při němž bylo použito 
téměř 10 kilogramů trhaviny 
a 150 rozbušek, vedl střelmistr 
 Oldřich Vašek,“ napsal zpravodaj.
Druhou říjnovou sobotu se v re-

staurantu Svatý Prokop sešli nejen milovníci dobré zábavy a kuchyně, 
ale i ti, co si nechtěli nechat ujít premiérové vinobraní v Praze 13. 
Cimbálovka, burčák, zhruba desítka druhů značkových vín a dobrůtky, 
které k vínu patří, byly zárukou skvělé pohody. „Věřím, že toto první 
vinobraní odstartovalo v naší městské části novou tradici,“ projevil své 
přání Roman Martinásek z Vinařství Krist. Robert Šimek
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VÍKENDY BEZ NUDY

gotické sošky Panny 
Marie Svatohorské 
umístěné na stříbr-
ném oltáři. Soška po-
chází z roku 1348, je 
tmavá, vyřezaná 
z hruškového dřeva. 
Od dob baroka je 
oblékána jako krá-
lovna do honosných 
šatů v liturgických 
barvách. V roce 1732 
byla soška Panny 
Marie Svatohorské 
slavnostně koruno-
vána krásnými ko-
runkami, které vy-
tvořil pražský zlatník 
a klenotník Jan Fer-
dinand Schachtel. 
I když za soškou 
Panny Marie Svato-
horské neustále míří 
spousta lidí, prohlédněte si i všechno ostatní – Mníšeckou, Plzeňskou, 
Březnickou a Pražskou kapli, Svatohorské muzeum, klenotnici, am-
bity, sklepení... 

Informace o otevírací době, ceně vstupného a bližší informace o ce-
lém areálu najdete na internetových stránkách http://svata-hora.cz.

 Eva Černá

Je tady první rubrika Víkendy bez nudy roku 2021 a s ní další po-
zvánka na výlet. Tentokrát jsme zvolili místo obzvlášť zajímavé a to 
barokní areál kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Vrch 
nad Příbramí, kde původně stávala malá dřevěná kaple pro poustev-
níky, se v průběhu staletí změnil v jednu z nejcennějších architekto-
nických památek období raného baroka v Čechách. V 17. století zde 
byla zbudována rozsáhlá stavba s ambity a několika kaplemi.

Přímo z města se na Svatou Horu dostanete zakrytým schodištěm, 
které pochází z 18. století, nebo můžete využít jinou možnost – z par-
koviště krásnou alejí kolem jednoho z nejstarších stromů v Čechách – 
dubu svatého Václava. Jeho stáří se odhaduje na 400 let. Svatováclav-

ský či Svatohorský 
dub je potomkem pra-
dávného dubu, který 
zde rostl od 13. století 
do roku 1643, kdy jej 
spálil blesk. Dub sva-
tého Václava je pro 
svůj věk a historický 
význam vyhlášen pa-
mátným stromem. 
Ještě „pár kroků“ a jste 
v cíli. Prohlídka areálu 
Svatá hora může začít. 
A věřte, že je co obdi-
vovat. Ti, kteří toto 
úžasné místo někdy 
navštívili, mi jistě dají 
zapravdu.  

Na rozlehlém pro-
stranství stojí bazilika 
Nanebevzetí Panny 
Marie. Tam také na-
jdete originál známé 
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INZERCE

 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 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 Levné opravy praček. Prodej opravených,  
výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 
dopravy a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

Tel. 606 662 223.
 o Nabízíme malířské práce, štukování – stěrková-

ní stěn i stropů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  

tel. 602 937 117. 
 o Servis PC u Vás doma, instalace, nastavení SW, 

HW. Zálohování, obnova dat, aj.  
Tel 721 175 155.

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

 o ELEKTRIKÁŘ ERBEN: OPRAVY, REKONSTRUKCE, 
revize, světla, zásuvky, vypínače, jističe, dotažení, 
www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344. 

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

 o Malování, kompletace nábytku, truhlářské 
práce. Tel. 607 237 728, vč. víkendů.

 o Hodinový manžel Michal, údržba domácnosti  
a zahrad, www.hodinovy-manzel-michal.cz,  
Tel. 608 926 974. 

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

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

 o Návrhy interiérů – 3D vizualizace, dispozice, 
výběr nábytku, pomoc při realizaci. Cena od 1 200 Kč,  
tel. 777 023 023, interiery@michaelakopecka.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

 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,  
Praha 5 - Velká Ohrada.

 o Instalatérské práce. Čištění odpadů a kanaliza-
ce. Tel. 604 490 775.

 o Dezinfekce prostor – STOP COVID – dezinfikujeme 
byty, kanceláře, provozovny, ordinace, čekárny, auta, 
včetně klimatizace. Tel. 774 300 651, WWW.VIROZMAR.CZ, 
Praha 13. 

 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. 

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny.  
Tel. 602 151 310. 

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

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

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

Bezpečnostní
informační
služba 
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, ELEKTRIKÁŘE
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, 224 235 496

Společnost zabývající se výstavbou 
inženýrských sítí hledá pro posílení týmu kolegu/

kolegyni na pozici: stavbyvedoucí, zámečník, 
vodovodní montér, strojník, řidič a další.

Více informací o volných pracovních pozicích 
naleznete na www.cerhra.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

s 18 letou tradicí
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 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava  
k maturitě. Tel. 777 278 891.

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

 o Nabízím prof. doučování, 1. stupeň ZŠ – ČJ, RJ.  
Kompletní přípravu na přijímací zkoušky, jednotlivě  
i ve skupinách. Kurz Čj pro cizince.  
Tel. 602 790 104 – Stodůlky.

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

 o Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy,  
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku.  
Tel. 720 031 400.

 o Péče o seniory – 45 min od Ikea. Na Plzeňsku nabízím 
nadstandardní ubytování a komplexní celodenní péči, 
včetně zdravotnického dohledu, pro seniora ve zhoršeném 
zdravotním stavu, se sníženou mírou soběstačnosti. 
Informace na tel. 731 087 289.

 o Doučování a hlídání dětí, zkušená učitelka.  
Tel. 607 510 795.

RŮZNÉ

Realitní služby,
jaké si přejete

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

  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 trhu

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

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

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

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

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.

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

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

BYTY

ZAMĚSTNÁNÍ

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

KOUPÍM
knihy, mapy, časopisy, 

starožitnosti a sběratelské zajímavosti

Bibliofilie – vzácné tisky, Pragensia, 
staré knihy do 1948, historie-umění,   

Foglarovky, Čtyřlístek, Dikobraz

Zn. Přijedu          E-mail: Pragensia@post.cz
                       Tel. 732 248 449  






HOSPIC MALOVICKÁ
Hledáme lékařku či lékaře   

jakékoli specializace  
pro hospic Malovická Praha 4 - Spořilov,  

Malovická 3304/2. Nabízíme klidnou práci  
v moderním zařízení. Vhodné zejména  

pro důchodce, kteří by rádi i po ukončení  
aktivní kariéry dál pracovali a využili  

své zkušenosti ku prospěchu nemocných. Plný 
úvazek vhodný, jakýkoli jiný rovněž možný. 

Bližší informace při osobním jednání. 
Kontaktní osoba: 

 
ředitel Ing. Josef Heller, tel. 725 424 753

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 
Praha 5, přijme od 1. 2. 2021  

na plný úvazek  
učitele/učitelku anglického jazyka 
(zástup za mateřskou dovolenou). 

Svá CV zasílejte na email: 
maturova@gymjh.cz.

 
Vedení účetnictví, daňová evidence, mzdová 

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

 

 

 

 

Kontakt: Ing. Boris Plaňanský  
finance@fubraland.cz      

211 155 402 
 

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

Středisko soc. služeb Prahy 13 přijme do svého týmu nového zaměstnance na pozici:

PEČOVATEL/KA - pracovní náplní je rozvoz a podání obědů klientům 
CHARAKTERISTIKA POZICE: 
Hlavní pracovní náplní je rozvoz obědů klientům pečovatelské služby a příležitostná dopomoc s podáním  
oběda klientovi. Dale příprava a nandávání obědů do jídlonosičů, administrativa spojená s evidencí rozvážených 
obědů, výpomoc s dalšími úkony pečovatelské služby. Pro výkon činnosti není nutný řidičský průkaz, nový  
zaměstnanec/zaměstnankyně bude rozvážet obědy s řidičem-pečovatelem.

POŽADUJEME: 
-  vzdělání dle § 110 Zákona č. 108/2006 (pracovník v sociálních službách) výhodou nikoliv však podmínkou – 
možnost zajistit kurz při výkonu zaměstnání
- trestní bezúhonnost, aktivní přístup k plnění pracovních úkolů
- schopnost samostatné práce při péči o klienty v terénu, dobrá fyzická kondice, řidičský průkaz není podmínkou

NABÍZÍME: 
- práce ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdělávání
- stravenky, 5 týdnů dovolené, sick days, příspěvek na penzijní připojištění

V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail: socialnimc@sssp13.cz, tel. 222 543 021.  
SSSP13, Trávníčkova 1746/37, Praha 5-Stodůlky, www.sssp13.cz 
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.

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!

BezPečně a Hygienicky
Proškolený personál se stará 
o Váš bezpečný nákup.

Back to scHooL
Připravme se společně 
na návrat dětí do školních lavic.

noVÉ oBcHoDy
Neustále vylepšujeme nabídku 
služeb a obchodů. Přesvěčte se.

20-08-05-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd   1 10.08.2020   8:51:13

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

  Privátní psychologická  
  a psychoterapeutická  
  ordinace

PhDr. Hana Jenčová
Tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5 

    www.jencova.cz
- individuální  terapie
 

Nově aktuálně: telefonické i osobní  
konzultace pro předem objednané klienty  

- viz přesné info na webu 

Rychlé objednací termíny včetně víkendů, 
dlouholetá praxe, přímá platba

(klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní 
pojišťovnou)

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

Inzerce

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

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Konání schůzek bude záviset na vývoji epidemiologické  
situace a aktuálních opatřeních.  

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
  4. 1. Jak jsme přežili koronavirus  
11. 1. Pohlednice z historie Stodůlek 
 Počítače pro členy KS I
18. 1. Milostné skandály našich celebrit 
25. 1. Káva o čtrnácté
 Počítače pro členy KS I
        
Přejeme hodně štěstí a zdraví v roce 2021.

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13–15.30 hod.)
Jménem Klubu seniorů II přeji všem klidný rok 2021, zdraví,
sílu a co možná nejvíce času stráveného s blízkými lidmi.
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 14.30 
do 16.30 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
  6. 1. Bude jaro na rybníce?
13. 1. Mělník
20. 1.  Póly – Antarktida
27. 1. Antonín Dvořák 
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Advent ve znamení příprav, 
vzpomínání i očekávání 
Období před Vánocemi je časem, kdy je v denním stacionáři Střediska 
sociálních služeb Prahy 13 velmi rušno. Všichni jsou plni očekávání 

a těší se z dnů, které už se nesou 
v duchu vánočních příprav a vá-
nočního tvoření.

Tématem prvních adventních 
dní byla výroba adventního 
věnce, který se klienti rozhodli 
předat panu starostovi. Společ-
nými silami vytvořili věnec 
z jedlového chvojí, který deko-
rovali především přírodními ma-
teriály nasbíranými na zahradě. 
Dalším velkým předvánočním 
tématem byla výroba ozdob na 

vánoční stromeček, který se ve stacionáři zdobí vždy poslední týden 
před Vánocemi. Tentokrát jsme na výrobu vánočních ozdob použili 
filc a velkým zdrojem ozdob nám opět byla zahrada a okolí střediska.  

O volných chvílích jsme vzpomínali na typické vánoční zvyky a je-
jich dodržování v našich rodinách, povídali jsme si o svaté Barboře, 
Mikuláši, vánoční hvězdě, jmelí... Klienti vzpomínali na dětství své 
i svých dětí v čase vánočním. Volné chvíle nám velmi krásným způso-
bem zpříjemnili žáci 1. stupně FZŠ Brdičkova, kteří našim klientům 
zaslali knihu s dopisy a drobnými dárky, kde psali o svých pocitech 
a zážitcích v době distanční výuky. 

Prosincové Kuchařské dny byly ve stacionáři zcela ve znamení pečení 
vánočního cukroví. Pečeme linecké cukroví, perníčky, vánoční štolu 
a těšíme se z dnů plných vánočního klidu, pohody a rozjímání.

  Martina Cveklová, SSSP13 

Univerzita třetího věku trochu jinak
V úterý 8. prosince se konala poslední přednáška zimního semestru 
virtuální univerzity třetího věku. Letos vše probíhalo s ohledem k vy-
víjející se epidemiologické situaci trochu jinak. Studenti se nescházeli 
v počítačové učebně a neklábosili před zahájením přednášky, ale každý 
doma u svého počítače zodpovědně zhlédl přednášku on-line, vyplnil 
test a odeslal ho ke kontrole. Věřím, že i závěrečný test zvládnou 
všichni na výbornou, aby následně obdrželi Osvědčení o úspěšném 
ukončení semestru. Upřímně – klobouk dolů.

Zimní semestry probíhaly již tradičně dva. Krásné téma Rituály  
evropských královských rodů absolvovalo 27 studentů, Dějiny oděvní kul
tury III pak 8 studentů. Vytištěné studijní materiály bylo možno si po 
domluvě vyzvedávat ve středisku, samozřejmě za dodržení hygienic-
kých nařízení. Někteří studenti si je zajišťovali sami nebo pomocí ro-
dinných příslušníků. Všem bych chtěla poděkovat za vytrvalost, hou-
ževnatost a snahu absolvovat studium i bez společných sezení 
v učebně.

A to nejlepší na závěr. Velká gratulace studentkám paní Datlové, Ji-
čínské, Kačerové, Marcové a paní Smíškové, které měly v lednu 2021 
slavnostně promovat v aule České zemědělské univerzity v Suchdolu. 
Bohužel se s ohledem na pandemii koronaviru v lednu promoce konat 
nebudou. Moc gratulujeme a všem přejeme do dalšího studia hodně 
zajímavých témat. Případní zájemci o studium univerzity třetího věku 
získají více informací na https://e-senior.czu.cz/.  Alena Hrabětová

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem
I přesto, že jsme byli nuceni v březnu pozastavit naši činnost v Lukáši, 
v červnu, červenci i srpnu jsme se alespoň v omezeném počtu na 
chvilku sešli v sokolovně v Řeporyjích. O historii Sokola ve Stodůl-
kách nám stihnul v září ještě zajímavě povídat pan Václav Sailer. Po-
tom se klubovna opět uzavřela a tak jsme se jenom sporadicky telefo-
nem informovali o tom, jak vše prožíváme a zda jsme všichni zdrávi. 
Tento rok sice nebyl asi úplně podle našich představ, ale myslím, že 
jsme to zatím společně zvládli dobře. 

Do nového roku 2021 vám všem přeji za celý náš klub hodně zdraví 
a spokojenosti.  Anna Kubištová, předsedkyně Klubu seniorů III

Tradici jsme zachovali
Rozsvěcování stromku v Lukáši se již stalo tradicí, která patří neod-
myslitelně do vánočního času. Ale letos kvůli onemocnění covid-19 
viselo až do poslední chvíle doslova na 
vlásku. Nakonec se vše podařilo. Pro-
gram byl značně zúžen a omezil se jen 
na rozsvícení stromku starostou Davi-
dem Vodrážkou. „Jsem rád, že se nám 
tuto tradici nakonec podařilo zachovat, 
i když jen za účasti třinácti předsedů 
klubů seniorů. Ti tentokrát reprezen-
tovali všechny seniory v Praze 13. Moc 
si přeji a chci věřit, že Vánoce v příštím 
roce oslavíme už radostněji. Přejme si 
to, stejně tak jako si všichni přejeme do příštího roku zdraví a štěstí“, 
řekl všem přítomným starosta. Senioři mu na oplátku předali adventní 
věnec, který pro městskou část vyrobili klienti denního stacionáře 
a popřáli jemu i celé třináctce hodně štěstí a úspěchů. Tak zase za rok. 
A věřme, že už v lepších časech. Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13
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Poliklinika Hůrka, Budova B
Sluneční náměs�  2588/15, 158 00, Praha 13 
Objednávky: 232 232 321, recepce@imunogen.cz

• Dětská Neurologie
• Alergologie a imunologie

(včetně lékařky specializované na dětské pacienty)

• Gastroenterologie (včetně endoskopií)

Své léky si můžete vyzvednout zde:

Sluneční nám. 2588/14, 158 00, Praha 13
Tel.: 221 781 110, lekarna@poliklinika-hurka.cz
Otevírací doba: PO - PÁ: 8:00 - 18:00

Skupina Innova Healthcare
nabízí tyto zdravotnické odbornos� 

Klinika Jana Leštáka
V Hůrkách 1296/10, 155 00, Praha 13
Objednávky: 721 724 744, recepce@klinikajl.cz

• Neurologie včetně EEG
• Kardiologie a vnitřní lékařství
• Dermatovenerologie
• Endokrinologie
• Urologie (včetně fúzní biopsie)

• Ultrazvuk
• ORL včetně dětských pacientů

Magne� cká rezonance
krátké čekací doby, vysoká odbornost
Objednávky: 725 058 171, info@kjl-mr.cz

Prodej dvojdomů  
v Buštěhradě zahájen!

www.oirdomy.cz

Informace a prohlídky 
na tel.: 777 770 133

Bydlete hezky a ve svém!
Již od 5 762 800 Kč vč. DPH
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KD Mlejn, z.ú. Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 • Recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00 (mimo školních prázdnin a nouzového stavu), pokladna vždy hodinu před představením  
• E-mail: info.mlejn@gmail.com • Web: www.mlejn.cz • Grant poskytla městská část Praha 13

KONCERTY
  7. 1. čt 19.30 COP
Koncert oblíbené bluegrassové skupiny z Plzně v čele s Míšou Leichtem.

21. 1. čt  19.30 IVAN HLAS TRIO
Ivan Hlas, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba (violoncello) a Norbi Kovács (kytara)

18. 2. čt  19.30 KAREL PLÍHAL
Ojedinělý hudebník, textař a poeta opět ve Mlejně

DIVADLO/TANEC/AKROBACIE
9., 16., 17. 1.  10.30  TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANGEROVÉ 

22. 1. pá 19.00 NEIL SIMON: ŘEČI ALIAS VÝBORNÁ KACHNA
Ochotnické divadlo D13

28. 1. čt 19.30 LUBOŠ BALÁK: MANŽELSTVÍ V KOSTCE
Komedie o věčném souboji mužů a žen, který netrvá jen sto let a který se netýká jen 
dvou jedinců. Týká se všech a prožíváme ho znovu a znovu. Zuzana Kronerová a Oldřich 
Navrátil mají v této hře skvělou příležitost naplno projevit svůj komediální talent.

DĚTI
12. 1. út  BABYKAVÁRNA
Od 9 hodin se naše divadelní foyer promění v prostor pro setkávání rodičů s dětmi. 
Nebude chybět dětský koutek, dobrá káva, domácí zákusky či zdravé laskominy.

24. 1. ne 15.00 IVANA BÍLKOVÁ: O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
(ještě doplním název divadelního souboru)

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 Rezkové.

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na  
www.mlejn.cz nebo na Facebooku. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím 
portálu GoOut – www.goout.net.

PROGRAM KLUBU MLEJN PLATNÝ K DATU REDAKČNÍ UZÁVĚRKY

Tři pohledy na svět
Zveme vás na výstavu zahraničních porotců Czech Press Photo.  

Tři reportážní fotografové, tři kontinenty, tři reportážní pohledy na 
světové události. Letos svou tvorbu představí zahraniční porotci – Joe 
Klamár, Chris McGrath a Nicole Tung, kteří ve své fotografické kari-
éře byli přítomni zásadním okamžikům novodobých světových dějin. 
Výstava se zavedenými opatřeními proti šíření koronaviru potrvá v ga-
lerii Czech Photo Centre do 10. ledna.

Na výstavě nebude chybět fotografie roku 2009 Joe Klamára, který 
zachytil návštěvu tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy 

v Praze. Dále 
mnoho dalších 
ikonických fo-
tografií, které 
byly v soutěži 
Czech Press 
Photo oce-
něny.

Americká 
fotožurnalistka 
Nicole Tung 
představí ně-
kolik ucele-
ných cyklů. 
Jedním z nich 

je dokument o protivládních shromážděních v Hongkongu. Zpočátku 
se protesty konaly s cílem požadovat stažení zákona o vydávání stíha-
ných osob, který by umožňoval vydání podezřelých z Hongkongu, aby 
stanuly před soudem v Číně, ale rozrostly se v prodemokratické de-
monstrace. Dále Nicole Tung dlouhodobě dokumentovala pád Islám-
ského státu nebo exodus rohingů. Od Chrise McGratha bude vysta-
vena například fotografie, která v roce 2019 zvítězila v kategorii 
Aktualita v soutěži World Press Photo. Neznámý muž se 15. října 
2018 snaží zadržet dav novinářů před příjezdem turecké policie na 
konzulát Saúdské Arábie v tureckém Istanbulu. Situace souvisí se zmi-
zením novináře Džamála Chášukdžího. Autor také dokumentoval ší-
ření koronaviru v Turecku, kde  působí.

Výstava v galerie Czech Photo Centre v Nových Butovicích je ote-
vřena každý den kromě pondělí. V úterý až pátek vždy od 11.00 do 
18.00 hodin, o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin (od 24. 12. do 4. 1. 
zavřeno). Více na www.czechphoto.org. Anna Vacková

Novocirkusová nadílka na vlnách 
tajného rádia
„Bzzzzchhrrrrrršššrrzz.. Milé děti, právě jste naladily rádio Šálukim. 
Jsem liška Mikuliška a každý rok 5. prosince pomáhám hodným dětem 
najít Mikuláše,“ ozvalo se hned na začátku netradičního putování kaž-
dému z diváků přímo do uší. V předvečer svatého Mikuláše se KD 
Mlejn proměnil v pohádkové nebe i pekelné podzemí, kdy malým 
i velkým účastníkům pomocí kouzelných sluchátek poprvé vysílalo 
tajné rádio Šálukim svůj mikulášský pořad. S pomocí lišek Šálu a Kim 
děti posbíraly tři peříčka a otiskem prstu slíbily, že budou celý další rok 
hodné. Zářící andělé se vznášeli nad střechou Mlejna, ohniví čerti vy-
strkovali růžky skrz plot, ale nakonec se všem malým dobrodruhům 
podařilo splnit tři úkoly, 
zapamatovat si tajné 
heslo a doputovat až 
k Mikuláši, kde na ně 
čekala nadílka. 

„Původně jsme na 
Mikuláše plánovali 
představení v sále, ale 
vzhledem k vládním na-
řízením nakonec nebylo 
možné jej uskutečnit. 
Rozhodli jsme se však, 
že děti o Mikuláše ne-
připravíme a našli způ-
sob, jak odehrát představení bezpečně pro diváky i akrobaty. Naštěstí je 
Mlejn plný skvělých lidí, kteří nejenže za dva týdny tohle nevšední 
představení připravili, ale s nadšením v té zimě také tančili na střeše 
a létali ve vzduchu nad ohněm. Mikulášské představení bylo vlastně ta-
kovým dárkem i pro ně, protože dlouho nemohli vystupovat a někteří 
se na hraní před diváky těšili snad i víc než děti na Mikuláše,“ směje se 
ředitelka KD Mlejn Dagmar Bednáriková. 

Letošní první tajné vysílání se u diváků setkalo s velkým ohlasem. 
Úspěšně tak odstartovalo tradici novocirkusové mikulášské nadílky, na 
kterou se děti i dospělí mohou těšit zase za rok. „Očekávání jste plny? 
Tady končí naše vlny. Odevzdejte sluchátko, nadílku už za krátko Mi-
kuláš vám přihraje, vypínáme přístroje,“ rozloučila se na závěr liška 
Mikuliška. Tak nezapomeňte a 5. prosince příštího roku si s námi opět 
nalaďte tajné vlny rádia Šálukim. Eva Roškaňuková

VÍTĚZNÁ FOTOGRAFIE CHRISE MCGRATHA
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Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci není 
vyloučeno, že budou některé z akcí a aktivit odlo-
ženy nebo zrušeny. Všichni ale věříme, že to co nej-
dříve bude naopak. Sledujte, prosím, aktuální 
informace na webových stránkách organizátorů 
nebo pořadatelů akce a také na www.praha13.cz. 

Úterý 20. 10. – neděle 10. 1.
Tři pohledy na svět
Czech Photo Centre, Seydlerova 2835/4, Nové Butovice
Zveme vás na výstavu zahraničních porotců Czech Press 
Photo.   
Tři reportážní fotografové, tři kontinenty, tři reportážní po-
hledy na světové události. Letos svou tvorbu představí za-
hraniční porotci – Joe Klamár, Chris McGrath a Nicole Tung, 
kteří ve své fotografické kariéře byli přítomni zásadním oka-
mžikům novodobých světových dějin. Výstava se zavede-
nými opatřeními proti šíření koronaviru potrvá v galerii 
Czech Photo Centre do 10. ledna. 

Pátek 27. 11. – pátek 1. 1. 
Adventní vycházky do přírody
Suchý vršek 
Navštivte v předvánočním čase louku u Suchého vršku (ne-
daleko metra Hůrka). Objevíte zde nejedno zastavení v po-
době barevných obrázků se zajímavostmi z říše zimní 
přírody. Nebudou chybět ani hravé úkoly pro nejmenší. Více 
na www.biodiverzita.cz/advent/.

Sobota 28. 11 – neděle 10. 1.
Výstava betlémů
Muzeum českých Vánoc, K Ovčínu 352, Ořech
Výstavy betlémů připravujeme již od roku 1987. A možná 
proto jsme se rozhodli vystavit betlémy i letos, i když de-

sítky našich kolegů svoje výstavy vzdalo a zrušilo. Výstava 
bude otevřena od 28. listopadu do 10. ledna a bude zpří-
stupněna všem, kterým to vládní nařízení a situace okolo 
koronaviru aktuálně dovolí. Předpokládáme, že bude ote-
vřena o sobotách a nedělích od 10.00 do 18.00. Aktuální 
otevírací doba, podmínky návštěvy a objednání na výstavu 
naleznete na www.muzeumceskychvanoc.cz. Letošní téma 
výstavy je Jak se vytváří betlém. Naleznete na ní rozpraco-
vané postavičky z různých materiálů, části krajin, budov..., 
ale také největší, jedenáctimetrový vyřezávaný Betlém pří-
běhů. Pokud by vládní opatření nedovolila osobní návštěvu 
výstavy, můžete si ji díky pomoci Národního muzea pro-
hlédnout on-line na www.muzeumceskychvanoc.cz. 

Středa 2. 12. – pátek 8. 1.
Výstava betlémů Domu dětí a mládeže Stodůlky
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Betlémy jsou malá dílka z výtvarných či rukodělných dílen 
Domu dětí a mládeže Stodůlky, která vznikla v minulých le-
tech. Nově můžete letos vidět také keramický betlém, který 
vymodelovala umělecká keramička a lektorka našich kera-
mických kroužků paní Bára Bušinová.

Čtvrtek 31. 12.
Půlnoční silvestrovsko-novoroční Běh metropole 
Centrální park u Kuželkárny
Letošní rok nám moc nepřál, covidová pandemie, neustálá 
omezení včetně sportovních a pohybových aktivit, omezení 
pohybu... , to vše pod neustálou obavou o zdraví své 
i svých nejbližších. Závěr roku se ale blíží a s ním i osmý 
ročník závodu Půlnoční silvestrovsko–novoroční Běh met-
ropole, který je již tradičně posledním závodem v Evropě 
a možná i na světě (dle časového posunu) v kalendářním 
roce a zároveň prvním v roce následujícím. Start je 31. 12. 
2020 ve 23.45 hodin. Pokud se chcete stát účastníky to- 
hoto závodu, postavit se aktivně proti covid-19, prožít  
jedinečnou atmosféru závodu, můžete se přihlásit na  
www.behmetropole.cz, kde najdete nejen další podrob-
nosti a opatření k závodu, ale můžete zhlédnout i video-
záznam závodu z let předchozích. 

Středa 6. 1. • 8.30 – 10.00 
Tříkrálová angličtina
Okolí ZŠ Mohylová, Lužiny
Originálním způsobem si připomenou čtvrťáci ze ZŠ Mohy-
lová příchod cizinců-mudrců (Tří králů) k Ježíškovi. Na tří-
králový den vyrazí v čase své výuky angličtiny do okolí školy 
a jako koledníci se podělí s kolemjdoucími o anglické texty 
a básničky s vánoční tematikou, které se učí během pro-
since.

Středy 13. a 20. 1. • 18.00 
Školička on-line
Pro budoucí prvňáčky ZŠ Mohylová
Tradiční setkávání učitelů ZŠ Mohylová, budoucích prvňáčků 
a jejich rodičů za současné epidemiologické situace neza-
niklo, ale přesunulo se do on-line prostoru. Na leden je  
připraveno povídání a diskuze na dvě témata: 13. 1. Jak při-
pravit školáka a 20. 1. Metody čtení v Mohylce.

Pátek 15. 1. • 18.00 – 20.00
Taneční latino workshop
Spolkový dům, K Vidouli 727
Zatančíme si salsu, merengue, bachatu, zouk, reggaeton 
a kizombu, naučíme se bodymovement a variace rukou 
v otočkách a krocích. Přijďte si dobít energii tancem. 
Vhodné pro ženy i muže, pro začátečníky i mírně pokročilé.

 
 
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.
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Sobota 5. 12. – neděle 10. 1. 
Botanická putování Vietnamem – fotovýstava
Do Vietnamu se obvykle jezdí za mořem, památkami 
a atraktivním asijským koloritem. Tato země má však i velice 
krásnou a zajímavou přírodu, která rozhodně stojí za bližší 
prozkoumání.  
Botanická zahrada hl. m. Prahy podepsala s Institutem tro-
pické biologie v Ho Či Minově Městě memorandum o spolu-
práci při výzkumu biodiverzity. Během tří expedic společně 
čeští a vietnamští botanici poznávali flóru přírodní rezervace 
Hon Ba v jižním Vietnamu a zpracovávali nálezy. 
Fotografická výstava doplní exotickou oázu skleníku Fata  
Morgana. 

Jak se žije ve vietnamských městech i v malých vesnicích, 
které plodiny pěstují na políčkách i v zahrádkách, co se jí, 
jak se nakupuje nebo pracuje v tropickém lese a mnoho dal-
ších zajímavostí přiblíží nedávno vydaná knížka a právě teď 
i výstava ve skleníku Fata Morgana. Knihu si zájemci mohou 
zakoupit v prodejním stánku ve vestibulu skleníku Fata 
Morgana nebo využít dodání poštou po objednávce  
e-mailem na miroslava.kasparova@botanicka.cz.  
 
Více informací o veškerých akcích a novinkách  
najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz, 
tel. 234 148 111.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800
 

Sobota 9. 1.
Rodinná sobota – workshopy pro děti i dospělé
Přijďte si zacvičit, procvičit angličtinu, nebo třeba zatančit. 
Každý si najde to své. 
Na děti 7–12 let čeká od 8.30 do 12.30 Věda Z – Chemická 
laboratoř, dospělí se mohou těšit na novoroční bachatu pro 

dámy (8.30 – 10.30), jógu (8.30 – 10.00), bodystyling 
(11.00 – 12.30), intenzivní kurz angličtiny (9.30 – 16.00).  
Více informací na webových stránkách.

Sobota 23. – sobota 30. 1.
Zimní tábor pro rodiny s dětmi – Ledové království 1
Rodiny s dětmi ve věku od narození do 8 let zveme na první 
zimní tábor, který pořádáme. Provázený bude pohádkovým 
příběhem Anny a Elzy z Ledového království. Ubytování je 
zajištěno v horské chatě Lučanka nedaleko skiareálů Tan-
valdský Špičák, Bedřichov a Severák. Začátečníci se můžou 
učit lyžovat na 450 metrů vzdáleném vleku, který patří 
k chatě. Dle dohody můžeme zajistit i lyžařského instruk-
tora. V dopoledních hodinách se budeme věnovat lyžování 
a v odpoledních hodinách se vydáme vstříc dobrodružství 
s Annou a Elzou. Budeme tvořit, malovat, závodit na bo-
bech... Cena: 4 000 Kč dospělý, 3 800 Kč děti do 6 let, 
3 870 Kč děti od 6 do 8 let, děti do 2 let zdarma. Cena  
zahrnuje ubytování, stravu pětkrát denně, pitný režim,  
materiál, odměny a pojištění. On-line přihlašování je již  
otevřeno. Více informací na www.ddmstodulky.cz nebo  
na tabory@ddmstodulky.cz.

Čtvrtek 28. – pátek 29. 1. • 18.30 – 8.30
Stodůlecká hvězdná noc 
S radostí bychom vás chtěli pozvat na 2. ročník Stodůlecké 
hvězdné noci – tradiční přespávání v domě dětí. Program 
pro děti ve věku 7 – 10 let bude zaměřen na vesmír 
a hvězdy a přinese dětem spoustu nových zážitků a kupu 
zábavy. Akce navazuje druhý den na příměstský tábor o po-
loletních prázdninách. Více informací na webových strán-
kách.

Více info a možnost přihlášení na akce na  
www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 251 620 266, 
605 920 279. 

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. V novém roce začínáme 
4. ledna a to "Tříkrálovsky".

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

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – volná herna

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné tvo-
ření pro děti.

Přejeme krásný vánoční čas a mnoho dobrého v novém 
roce. Moc se těšíme opět na společně prožité okamžiky.

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

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

Na leden plánujeme pouze přednášky s následnou diskuzí 
z oboru historie: 
  6. 1.  Mistr Jan Hus – obdivovaný a nenáviděný kněz 
13. 1.  „Ktož sú Boží bojovníci“ aneb Dějiny husitského hnutí 
20. 1.  Jak reformace do českých zemí přišla 
27. 1.  Protireformace aneb Obnova pravé víry? 
Přednáší Jaroslav Mrňa. Přednášky začínají vždy v 10 hodin 
v Komunitním centru sv. Prokopa.

Více informací a další akce na  
www.centrumbutovice.cz.
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TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
 
Úterky • 19.00 – 21.00
Kurzy OK – Objevujeme křesťanství
Diskuze nad mini přednáškou nebo po zhlédnutí videa na 
dané téma, později i nad Biblí. Kurzy osloví každého, kdo 
hledá odpovědi na otázky o smyslu života, zajímá ho křes-
ťanství, Boží existence, osoba Ježíše Krista... Jsou určeny 
i pro věřící, kteří se chtějí upevnit ve víře. Kurz je zdarma.  
Po dobu restrikcí kvůli koronaviru akce probíhá on-line. 
Další informace na alfa13ka@gmail.com.

Sobota 9. 1.   
Kdo kráčí Prahou – setkání s postavami z pražských 
pověstí i české historie – výlet (s) Celým srdcem
Vznikající Škola Celým srdcem pořádá každou druhou sobotu 
v měsíci výlety pro děti od 5 do 11 let a jejich rodiče. Podle 
epidemiologické situace se výlety odehrávají v terénu nebo 
"cestujeme" virtuálně přes videohovor. V obou případech 
děti čekají aktivity, hry, příběhy a nové poznatky. Výlety jsou 
zdarma, více informací na www.celymsrdcem.cz/vylety.

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
Zoo Praha je od 3. prosince znovu zpřístupněna veřejnosti, 
ale musíme počítat s omezeným režimem. Otevírací doba je 
od 9.00 do 16.00. Pro návštěvu Zoo Praha bude platit násle-

dující pravidlo – maximální počet návštěvníků v jeden čas 
je stanoven na 5 000 osob. Při dosažení tohoto limitu dojde 
k dočasnému omezení vstupu do areálu zoologické zahrady. 
Sledujte www.zoopraha.cz, kde bude průběžně zveřejňován 
aktuální počet návštěvníků. Informace jsou platné k datu 
uzávěrky STOPu.

Fotím v Zoo Praha
Letos se v soutěži Fotím v Zoo Praha sešlo celkem 486 foto-
grafií, do semifinále pak díky hlasování veřejnosti postou-
pilo 88 z nich. Největší zastoupení měla osvědčená 
podkategorie Příroda v Zoo Praha – volně žijící živočichové 
a flóra (180 zaslaných snímků), nezaostávala ovšem ani 
nová témata Sloní princezny (164 snímků) a Darwinův krá-
ter (142 snímků). Děkujeme všem, kdo se zapojili do letoš-
ního hlasování, které bylo z velké části on-line a v němž 
jsme zaznamenali téměř 6 000 lajků.  
Více najdete na stránkách zoo. Tady je malá ochutnávka:

Tančící volavka, autor: Michaela Přichystalová, kategorie: 
Fotí dospělí – Příroda v Zoo Praha, 1. místo 

Pořád spolu, autor: Jaroslav Kroh, kategorie: Foceno mobi-
lem – Sloní princezny, 1. místo

Zrcadlení, autor: Kateřina Tahalová, kategorie: Fotí děti – 
Sloní princezny, 1. místo

Bližší informace získáte na tel. 296 112 111,  
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,  
www.facebook.com/zoopraha.

   Kalendář akcí připravila Eva Černá

Dezinfekce interiéru
Abyste se ve svém voze cítili opravdu 
bezpečně, nechte si u nás jeho interiér 
vydezinfikovat. Kromě virů a bakterií 
zcela eliminujeme zápach z prostoru 
a povrchů. Zastavte se v našem 
autorizovaném servisu ŠKODA,  
nebo nás kontaktujte telefonicky 
či online.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

Jen za

Kč550

DEZINFEKCE 
VOZU OZONEM
Zbavte se virů a bakterií ve vašem voze

SKO-servis-dezinfekce-inzerce-187x125mm.indd   1SKO-servis-dezinfekce-inzerce-187x125mm.indd   1 07.10.2020   9:1207.10.2020   9:12
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 Betlém v Centrálním 
parku u Kuželkárny, který 
vyrobily děti z výtvar-
ných dílen Domu dětí 
a mládeže Stodůlky, do-
stal letos nový kabát. 
Nové ...TAJENKA tentokrát 
vyšly z rukou pedagogů 
domu dětí. Při procházce 
Centrálním parkem mů-
žete vidět především 
hlavní postavy biblického 
vánočního příběhu. Pannu Marii a svatého Josefa, Ježíšovy rodiče při péči o právě na-
rozeného syna. Kromě Svaté rodiny jsou součástí betléma i další postavy. Zejména Tři 
králové, kteří přinášejí novorozenému Spasiteli dary z Orientu. Tři výherci se mohou 
těšit na zajímavé ceny. 

Křížovka pro děti: Malému Ježíškovi přinesli Tři králové ke kolébce dary. Víte jaké? 
...TAJENKA 

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

Správná odpověď z prosince:
Křížovka – BOHATÉHO JEŽÍŠKA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Teodor Filip, Praha 5
v hodnotě 300 Kč – Johanka Pospíšilová, Luka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Kristýna Farská, Velká Ohrada
Ester a Daník Bonušovi
Adam Quarda, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Lenka Štohlová, Stodůlky
Radek Treml, Praha 4
Natalia Kulish, Praha 5

Soutěžní otázky na leden:
1) Komu pomohly hračky od dětí z 2. stupně FZŠ prof. Otokara Chlupa?
2) V kulturním domě Mlejn by mělo 21. ledna vystoupit Ivan Hlas Trio, kdo je jeho členem? 
3) Kdy odstartoval projekt s názvem Vyšijme si Prahu 13?

Správné odpovědi na prosincové otázky:
1)  Výlov mezi paneláky proběhl první listopadovou sobotu na hrázi  Stodůleckého rybníka.
2)  Nezisková organizace Moudrá sovička nabízí on-line semináře pro seniory, kde se 

naučí používat počítač, notebook...
3)  Dispečink společnosti Technologie hl. m. Prahy, a.s., tel. 800 40 40 60,  

poruchyvo@thmp.cz.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Petra Koubínová, Lužiny; Jan Slavíček, Praha 5  

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Prosincová tajenka: SKLENÍK FATA MORGANA 
Výherci: Hanuš Stabenow, Praha 5; Lucie Vaněčková, Praha 5; Jana Chlupová, Praha 5  

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

+420 223 001 416

Petržílkova 1436/35, Praha 13-Stodůlky
(200m od metra Hůrka)

Útulná indická restaurace

oceanspice.cz

Možnost rozvozu jídla 
až k Vám domů


