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ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
schválilo
a)  návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2022, podle zákona č. 250/2000 Sb., odst. 1 a 2, 

v těchto závazných ukazatelích a navrhovaných objemech:
Příjmy:
– Daňové příjmy 62 190 000 Kč  
– Nedaňové příjmy  3 200 000 Kč
– Transfery 382 853 000 Kč
– Investiční příjmy 0 Kč
Celkem příjmy 448 243 000 Kč
Financování   0 Kč
Příjmy včetně financování  448 243 000 Kč
Výdaje:
– Neinvestiční výdaje   405 830 400 Kč
– Investiční výdaje 42 412 600 Kč
Celkem výdaje 448 243 000 Kč
Financování   0 Kč
Výdaje včetně financování 448 243 000 Kč
b)  návrh finančního plánu zdaňované činnosti včetně správcovských firem v těchto 

objemech:
– Výnosy 58 083 200 Kč
– Náklady 50 709 900 Kč
– Zisk     7 373 300 Kč

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/001277/2021 
mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 13 na poskytnutí dotace 
v celkové výši 2 574 000  Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 –  na výdaje související s poskytováním sociálních 
služeb, konkrétně na realizaci pečovatelské služby a denního stacionáře

vzala na vědomí
hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce 
malého rozsahu na službu s názvem Výkon správy a zajištění údržby školských objektů  
ve vlastnictví MČ Praha 13
a schválila
výběr nabídky, která byla podána uchazečem IKON, spol. s r. o., Nehvizdská 22/8,  
Praha 9 – Hloubětín a návrh příkazní smlouvy 

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na Skatepark Lužiny Praha 13 – Etapa 1
a schválila
smlouvu o dílo s firmou BOSTA HOLDING, a.s., se sídlem Krčská 61/9, Praha 4

vzala na vědomí
výsledky hlasování z 8. veřejného fóra k rozvoji městské části s následujícím pořadím 
priorit občanů Prahy 13:
  1 – Rekonstrukce skateparku s celkovým počtem 595 hlasů
  2 – Zvyšování bezpečnosti v MČ Praha 13 
  3 – Kvalitní péče o Centrální park
  4 – Výstavba nájemních bytů
  5 –  Vybudování světelné signalizace (semaforů) na křížení ulic Jeremiášova x Pod Hranicí
  6 – Větší kapacita kroužků v ZŠ (rozšíření nabídky kroužků)
  7 –  Dokončení výstavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 (optimalizace služeb)
  8 – Rozšíření nabídky pro seniory
  9 –  Prodloužení linky BUS v nočních hodinách na trase Stodůlky – Západní Město 
10 – Reprezentační ples MČ Praha 13

vyhlásila
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení  
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Dodávka 
a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13
a schválila
výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k uvedené podlimitní veřejné zakázce
  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

Zápis do mateřských škol 
Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání  
byl pro školní rok 2022/2023 stanoven na úterý 3. května od 13 do 17 hodin. 
Školským obvodem pro všechny mateřské školy MČ Praha 13 je celé území městské 
části. Z toho vyplývá, že všechny mateřské školy MČ Praha 13 jsou spádové.  
Dítě s místem trvalého pobytu v Praze 13 má při přijímání přednost.
Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání mají zákonní zástupci, jejichž  
dítě do začátku školního roku dovrší 5 let. Podrobnější informace včetně možnosti 
předem si vyplnit potřebné dokumenty je možné získat na internetových stránkách 
jednotlivých mateřských škol.

Zápis do prvních tříd 
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2022/2023  
byl stanoven na čtvrtek 7. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 8. dubna 
od 13.00 do 17.00 hodin. 
Aplikace pro přihlašování dětí bude v základních školách zpřístupněna přibližně dva 
týdny předem. S ohledem na měnící se epidemiologickou situaci prosíme rodiče, aby 
sledovali opatření v jednotlivých školních zařízeních.  Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, pro žáky  
s mentálním postižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální 
(např. autismus a mentální postižení) se koná jednotlivě ve dnech 4. až 7. dubna,  
11. a 12. dubna 2022 v odpoledních hodinách. Přesný den a hodinu zápisu si rezer-
vujte na adrese: https://zsluziny.reservando.cz.
Termín si lze domluvit také telefonicky u ředitelky školy: tel. 235 522 156.
K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení 
SPC nebo PPP (případně rozsudek o svěření dítěte do péče). Pro bližší seznámení 
s naší školou využijte Den otevřených dveří 16. března od 8 do 11.40 hod.
 Věra Kozohorská, ředitelka školy

Ještě v únoru bez velkoobjemových kontejnerů
V měsících leden a únor 2022 nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery.  
Harmonogram na březen bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na webových stránkách 
www.praha13.cz. Objemný odpad i bioodpad lze v tomto období zdarma odevzdávat 
do sběrného dvora na adrese: Puchmajerova 50, Praha 5. Jana Gilíková, vedoucí OŽP

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

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

(ústředna: 235 011 111), písemnou nebo elektronickou formu kontaktu
•  vstup do budovy radnice bude povolen jen s ochrannými prostředky dýchacích cest 

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

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  
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PŘÍMÁ LINKA

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

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

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

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

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

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

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY
Milí čtenáři, 
nabízíme vám další, v pořadí druhé letošní vydání STOPu. Také tentokrát jsme se ho pokusili 
zaplnit tím nejzajímavějším, co se za poslední dobu v naší městské části dělo a také 
informacemi o událostech, které nás teprve čekají. Jako každoročně se v únorovém čísle 
ještě naposledy ohlížíme za loňským adventem a vánočními svátky. Ani letos nebyly bílé, 
zato s sebou přinesly spoustu hezkých akcí.
Tématem STOPu na str. 5 je nový parkovací dům, který radnice plánuje postavit na Lukách 
mezi ulicemi Mukařovského a Bellušova. Stávající parkoviště má kapacitu 116 vozidel, 
chystaný parkovací dům číslo téměř ztrojnásobí. V Kaleidoskopu najdete například informaci 
o nových přístřešcích městské hromadné dopravy, které se na území třináctky instalují, 
o dokončené opravě spojovacího schodiště mezi ulicemi Archeologická a Zázvorkova, 
zmiňujeme také Tříkrálovou sbírku, která celorepublikově patří mezi největší charitativní 
sbírkové akce. Nový rok s sebou přinesl mimo jiné nepříjemnou inflaci. Jaké zásadní novinky 
začínají platit a jak se za současných podmínek chovat v oblasti financí? Některé odpovědi 
najdete v pravidelné rubrice Finanční poradna. V únorových Toulkách vás Marta Kravčíková 
pozve do Vyšehořovic, obce s několika zříceninami. Na začátku zhruba dvacetikilometrového 
výšlapu dojdete i k pomníku parašutistů – na místo, kde 29. prosince 1941 seskočili Jozef 
Gabčík a Jan Kubiš, kteří se podíleli na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Na str. 23 si můžete přečíst o masopustním hodování, taneční neděli nebo průvodu maškar 
v KD Mlejn a blízkém okolí.
Za celou redakci vám přeji příjemné čtení.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, ceny energií stou-
pají a inflace se neustále zvyšuje. 
Je jasné, že tento rok nebude 
lehký. Jak tuto situaci řešíte na 
radnici? 
Je evidentní, že náklady se nám 
všem postupně zvyšují. Týká se 
to všech obyvatel, služeb, podni
katelů a zvyšování cen se proje
vuje na všech projektech, které  
se realizují. V první řadě pomá
háme školám a důsledně s nimi 
diskutujeme provozní otázky. 
I když se zvyšují ceny, školy 
i školky topit a svítit budou, 
s vyššími náklady se zde počítat 
musí. Také testování je velmi ná
kladnou záležitostí. Zatímco an
tigenní testy pro žáky jednotlivá 
zařízení obdržela od státu, testy 
pro zaměstnance by si měly  
hradit samy. Abychom finančně 
alespoň část nákladů škol, školek 
a Domu dětí a mládeže Stodůlky 

převzali, z vlastních zdrojů jsme 
testy pořídili a rozvezli. Pro 
všechny zaměstnance také pravi
delně zajišťujeme respirátory,  
od začátku školního roku jsme 
jich do školských zařízení dodali  
téměř 80 tisíc.

Dalším krokem, který může 
pomoci zmírnit dopady zvyšující 
se inflace, je odpuštění inflační 
doložky všem subjektům, které 
jsou na úřad naší městské části 
smluvně navázány a tyto smlouvy 
obsahují inflační doložku. Rada 
městské části jednomyslně roz
hodla, že v letošním roce nebude 
nájemné o inflaci zvyšovat, aby 
tak jednotlivým subjektům fi
nančně alespoň částečně ulevila. 
Prakticky to znamená, že napří
klad nájemné za užívání ordinací 
a nebytových prostor ve všech 
třech poliklinikách, stejně tak ná
jemné u některých obecních bytů 

ve správě městské části nebo ná
jemné za užívání pozemků, ob
jektů a ostatních prostor, se o in
flaci zvyšovat nebude. Celkově  
se to týká stovek smluv s občany 
a fyzickými i právnickými oso
bami. Cesty, jak občanům, podni
katelům i zařízením zajišťujícím 
služby pro veřejnost, pomoci, ne
ustále hledáme. Radnice je tu pro 
každého, kdo se ocitne v tíživé si
tuaci a vždy se budeme snažit na
jít nejlepší řešení. 

V dnešní době hojně využíváme 
on-line obchody a zásilkové služby, 
různé doklady je třeba ověřovat 
a pokud si nelze nechat zaslat do-
poručenou poštu do zaměstnání, 
na poštu jít musím. Jak je na tom 
Praha 13 s pobočkami České pošty? 
Všichni víme, jak nepříjemné 
čekání ve frontě na poště může 
být a jsem opravdu rád, že se 

podařilo otevřít další 
pobočku České 
pošty v Galerii Bu
tovice. Dosud zde 
fungovaly pobočky 
čtyři. Na třináctce 
žije 65 tisíc lidí 
a sídlo tu mají 
stovky firem. Neu
stále se snažíme zvy
šovat dostupnost 
a kvalitu služeb na 
celém území měst
ské části, abychom 
zajistili maximální 
komfort pro naše 
obyvatele. Umístění 
pobočky v obchod
ním centru je velmi 

praktické, kdo tam jde nakupo
vat nebo na oběd, může si i zde 
potřebné záležitosti jednoduše 
vyřídit. Dosud byla pošta na 
Hůrce, Velké Ohradě, Lužinách 
a ve Stodůlkách, teď je k dispo
zici i v Nových Butovicích a vě
řím, že v pořadí pátá pobočka 
kvalitně pokryje poštovní služby 
místních obyvatel.

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: 14. 2. 2022  Distribuce: 4. – 11. 3. 2022

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13 
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 
e-mail: vodrazkad@praha13.cz,  
internet: www.praha13.cz
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Praha 13 má schválený rozpočet 
na rok 2022
Ještě před koncem roku schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 
rozpočet na rok 2022. Na posledním loňském zasedání odsouhlasilo 
návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 448,2 milionů korun. Investice 
přesahující částku 42 milionů korun míří především do školství, revi
talizací veřejného prostoru a na péči o seniory.

Rozpočet městské části vychází ze zastupitelstvem schváleného 
rozpočtového výhledu na roky 2022 – 2026, dále z očekávaných 
vlastních příjmů, z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu, 
z transferů z hlavního města Prahy a z převodů ze zdaňované 
 činnosti. 

„Rozpočet na příští rok se letos podařilo schválit v dostatečném 
předstihu a nebudeme tedy pracovat s rozpočtovým provizoriem.  
To nám umožní zahájit jednotlivé projekty již začátkem roku a ne
budeme muset čekat až do března, jak je při rozpočtovém provizoriu 
nutné,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Dlouhodobě se nám 
daří vše financovat bez jakýchkoli úvěrů a městskou část nezadlu
žovat. Tohoto faktu si velmi cením, obzvlášť v současné době ne
chceme zatěžovat budoucí generace úvěry. Investovat se bude 
především do školských zařízení, veřejného prostoru a bytů pro 
 seniory.“

Investiční výdaje na rok 2022 dosahují částky 42,4 mil. korun.  
Jedná se především o rekonstrukce, úpravy a výstavbu chodníků 
a nebytových objektů v majetku městské části. Dokončena bude 
přístavba ke stávajícímu objektu Domu sociálních služeb Lukáš, 
kde vzniknou nové byty pro seniory. V plánu je rekonstrukce vý
tahu v objektu polikliniky Lípa, vybudování komunitní zahrady, 
modernizace osvětlení v základních školách, výměna herních 
a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, rekon
strukce cyklotras, modernizace vodohospodářských zařízení a další 
projekty. Lucie Steinerová

Změna poplatku za odpady
Magistrát hlavního města Prahy zvýšil poplatky za svoz odpadu.  
Vedení městské části Praha 13 s novou sazbou nesouhlasilo, nejvíce  
se totiž dotkne obyvatel sídlišť.

Magistrát hlavního města Prahy od ledna upravil ceny za svoz ko
munálního odpadu a bohužel, nejvíce zdražení dopadne na obyvatele 
sídlišť. Dosud Pražané platili 25 až 75 haléřů za litr odpadu, a to po
dle velikosti nádoby a četnosti svozu. Od 1. ledna 2022 ale platí jed
notná sazba pro všechny – padesát haléřů za litr. Cena vyplývá 
z novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za svoz komu
nálního odpadu, kterou 16. prosince projednalo zastupitelstvo hlav
ního města.

„Změny sazeb jsou vázané na velikost nádob, jednoznačně nejvíce 
budou muset sáhnout do kapsy obyvatelé sídlišť, kteří zaplatí až 
dvojnásobek současné částky. Proti tomuto rozhodnutí jsme se na 
zastupitelstvu jednoznačně postavili, a to bez ohledu na politickou 
příslušnost zastupitelů z Prahy 13,“ řekl starosta David Vodrážka 
a dodal: „Není fér nejvíce zdražit svoz odpadu obyvatelům sídlišť, 
kde žije nejvíce lidí, a tedy je logicky třeba na odpady používat 
 kontejnery.“

Například dům na sídlišti, který má přistaveny největší kontej
nery s objemem 1100 litrů se svozem třikrát týdně, dosud platil asi 
46 000 korun ročně. Nově by to mělo být 85 800 korun. Původní 
sazby také byly vázané na velikost nádob a reflektovaly skutečné 
náklady na odvoz odpadu, protože vyšší sazby se týkaly menších 
nádob, u kterých bylo za stejné dopravní náklady svezeno méně 
 odpadu.

„Není žádným tajemstvím, že svoz komunálního odpadu všude 
na sídlištích s sebou přináší řadu těžkostí a zvýšením poplatku na 
dvojnásobek se situace nijak nezlepší. Naopak, reálně hrozí vznik dal
ších černých skládek a hromadění odpadků kolem kontejnerů,“ dodala 
místostarostka Marcela Plesníková. Lucie Steinerová

Informace pro chovatele psů
Z důvodu novely několika právních norem se od 1. ledna 2022 mění 
postupy spojené s chovem psů v hl. m. Praze. Nově při přihlášení psa 
k místnímu poplatku ze psů již nebudou vydávány psí známky – došlo 
ke zrušení této evidence. Již vydané si mohou chovatelé psů ponechat, 
známky se na radnici nevrací.    

Současně dochází ke 
zrušení evidence čipova
ných psů, kterou vedl 
Magistrát hl. m. Prahy. 
Psi se budou muset po
vinně čipovat i nadále,  
ale zákon č. 166/1999 Sb. 
o veterinární péči, ve 
znění pozdějších před
pisů, zavádí pro chovatele 
psů povinnost čip nahlásit 
do Centrální evidence 
 čipovaných psů, kterou 
povede Komora veteri  
nárních lékařů. S tím souvisí i motivační sleva z poplatku za psa,   
která byla poskytována za očipování psa a jeho nahlášení do evidence 
hl. m. Prahy. Tato sleva se od 1. ledna 2022 ruší. 

Informace k poplatku ze psů naleznete na webu www.praha13.cz 
( Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek ze psů). 
Správcem poplatku je ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, 
4. patro, kancelář č. 529, tel. 235 011 411, cizam@praha13.cz.

 Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků

Praha 13 podporuje zdravý 
životní styl
Jste z Prahy 13, těhotná či krátce po porodu a chcete být fit?

Vedení MČ Praha 13 podporuje zdravý životní styl a proto se nyní 
pod záštitou starosty Davida Vodrážky a radní Anety Ečekové Maršá
lové distribuují zájemkyním o zdravotní cvičení dárkové vouchery 
MamiGym v hodnotě 100 Kč s platností do konce roku 2022. Sleva  
je platná na skupinové lekce – zdravotní cvičení, cvičení pro těhotné, 
Pilates, venkovní cvičení v parku, funkční cvičení. 

MamiGYM pomáhá maminkám zdravě pečovat o své tělo od těho
tenství až po období po porodu tak, aby se cítily dobře. Zároveň pro
pojuje maminky i tatínky na mateřské dovolené, kteří si přejí, aby byl 
aktivní životní styl součástí jejich života. Kontakt a výdej voucherů 
u radní  Ečekové Maršálové, více na marsalovaa@praha13.cz, 
tel. 235 011 615. -red-

Zvýšení místního poplatku 
z pobytu
Poplatek z pobytu platí osoba, která v obci není hlášena (trvalý pobyt, 
cizinecký pobyt apod.) a využije zde ubytování za úplatu. Poplatek se 
vztahuje na všechny typy úplatného pobytu (hotel, penzion, ubytovna, 
atelier, byt, zahradní domek, karavan či stan na zahradě apod.) trvající 
do 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích u jednoho ubytovatele  
(tj. platí jej každý, kdo využije komerční pobyt za účelem rekreace,  
turistiky, pracovního pobytu atd.).

Sazba poplatku od 1. ledna 2022 činí 50 Kč za osobu a za každý  
započatý den pobytu, neníli tento dnem příchodu (platí se de facto 
za přenocování). Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let, 
osoby s průkazem ZTP/P, osoby hospitalizované v nemocnicích apod.

Více na www.praha13.cz ( Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – 
Místní poplatek z pobytu). Správcem poplatku je ekonomický odbor – 
oddělení daní a poplatků, 4. patro, kancelář č. 529, tel. 235 011 408, 
hruskovar@praha13.cz. Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků

INFORMACE Z RADNICE
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Připravují se nové parkovací domy 
Problematice parkování na území Prahy 13 se radnice věnuje neustále. Vzhledem  
ke skutečnosti, že většina obyvatel žije na sídlištích, která nebyla projektována na 
současný počet automobilů, musí se hledat taková řešení, jež zohledňují nedostatek 
pozemků kolem sídlištních bloků. Dalším faktem zůstává, že mnoho mimopražských 
obyvatel dojíždí do Prahy za prací a své automobily parkují v blízkosti stanic metra 
a tím celá situace eskaluje. Řešením je navrhované velkokapacitní parkoviště na Zli-
číně, které plánuje hlavní město Praha a dlouhodobě podporuje radnice Prahy 13. 
Lokálním řešením jsou parkovací domy, v současné době se připravují hned dva.

Parkovací dům P+R v Petržílkově ulici 
Stavba nového parkovacího domu P+R Nové Butovice v Praze 13 
v Petržílkově ulici začala na konci minulého roku. Po jeho dokončení, 
které je plánováno na jaro roku 2023, zde vznikne celkem 379 parko
vacích stání. Parkovací dům bude sloužit jako záchytné parkoviště 
P+R s možností přestupu na metro B ve stanici Nové Butovice a také 

zde vzniknou místa vyhrazená pro rezidenty městské části. „Nový par
kovací dům v Petržílkově ulici přinese parkovací místa rezidentům 
a to je stěžejní přínos. Věřím, že také pomůže řešit složitou situaci 
s parkováním u metra Nové Butovice, kam míří mnoho dojíždějících 
z okolí. Je ale nutné celou problematiku řešit komplexně, posílit par
kovací kapacity i dalších částí Prahy 13 a také nejbližšího okolí,“ říká 
starosta David Vodrážka. Ukončení stavby, kolaudace, uvedení do  
provozu a předání do správy Technické správy komunikací, a.s., je  
plánováno do poloviny roku 2023.

 
Další parkovací dům radnice plánuje postavit na Lukách
S ohledem na neutěšenou situaci spojenou s enormním nárůstem poč
 tu automobilů se vedení městské části rozhodlo v místě stávajícího 
parkoviště na Lukách – mezi ulicemi Mukařovského a Bellušova – 
postavit další parkovací dům. V současnosti je zde plocha pro 116  
vozidel, chystaný parkovací dům číslo téměř ztrojnásobí a to na  
projektovaných 312 míst. Od prvopočátku byl celý projekt i budoucí 
provozní model důkladně konzultován s veřejností prostřednictvím 
zástupců společenství vlastníků přilehlých technologických celků. Je
jich náměty a připomínky tak mohly být hned na počátku zohledněny 
a zakomponovány přímo do projektu.

Vlastní parkovací dům pro osobní automobily je navržen jako  
obdélníková dvoupodlažní budova o rozměrech 81,5 x 35,5 m 

s výškou 8,02 m se dvěma otevřenými vertikálními schodišti. Obvo
dový plášť jihozápadní fasády situované do ulice Bellušova je navržen 
jako transparentní, tvořený skleněnými lamelami tak, aby podporoval 
odlehčený městský charakter objektu a pohlcoval případný hluk z par
kovacího domu. Obvodový plášť severozápadní, severovýchodní a ji
hovýchodní fasády objektu je navržen jako samoúdržbová vertikální 
zahrada. Součástí parkovacího domu bude i dobíjecí stanice pro elekt
romobily umístěná u objektu. Od nejbližšího bytového domu je par
kovací dům vzdálený cca 30 metrů, jeho provozní režim umožní 
zaparkovat jak řidičům z přilehlých domů, tak i širší veřejnosti.

Aktuálně byla dokončena projektová dokumentace pro stavební po
volení a probíhá inženýrská činnost, spočívající v zajištění potřebných 
stanovisek a vyjádření pro podání stavebního povolení. Předpokládané 
náklady na realizaci stavby vycházejí z propočtu investičních nákladů 
dle projektu (v cenové hladině ke konci roku 2021) činí cca 100 mil. Kč.  
Část těchto prostředků se vedení městské části snaží získat z externích 
zdrojů – dotací. Proto radnice požádala prostřednictvím pana starosty 
magistrát o finanční výpomoc s výstavbou, kterou magistrát odmítl. 
Parkování trápí obyvatele hlavního města rozhodně více, než potřeba 
cyklopruhů uprostřed hlavních komunikací. 

Reálný termín vydání územního rozhodnutí se předpokládá v 1. čtvrt
letí roku 2022, poté bude následovat stavební řízení a vydání staveb
ního povolení ve 3. čtvrtletí. Následně proběhne dle zákona o veřej 
ných zakázkách výběr dodavatele stavby v příslušných lhůtách, pak 
může být uzavřena smlouva o dílo a zahájena samotná stavba. Pokud 
celý proces proběhne bez zdržení, stavět by se mohlo začít na jaře 
roku 2023 a koncem téhož roku by měla být realizace stavby dokon
čena. Po kolaudaci bude stavba předána provozovateli. 

V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci dvou nej
bližších SVJ v ulici Bellušova s cílem, aby samotný provoz zajišťovala 
právě společenství vlastníků. Tedy ti, kteří zde bydlí a parkování je 
primárně určeno pro jejich potřeby. Na základě diskuzí, které probí
haly již od května 2020, byly vyřešeny mnohé detaily již v projektové 
fázi. Přízemí objektu zajistí bezplatné parkování pro místní obyvatele, 
stejně jako je to teď. První a druhé patro bude zpoplatněno, konkrétní 
ceny budou známy až po dokončení stavby a stanovení smluvních 
podmínek provozního modelu. Vedení radnice tuto stavbu plánuje 
v každém případě předat do správy místním SVJ. Především proto, že 
lokální situaci znají nejlépe a jistě budou korektně zajišťovat správu 
celého parkovacího domu. Lucie Steinerová 
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Poutavé povídání s paní 
Markétou Bubníkovou
„Jdu krajinou a co mě osloví, to fotografuji.“

V atriu radnice své fotografie z cest po Jižní Indii představila v mě
síci lednu paní Markéta Bubníková. Tuto zemi navštívila před dvěma 
lety, resp. její část, oblast Tamilnádu, což v překladu znamená Země 
Tamilů. Zajímal ji především každodenní život tamních obyvatel. In
dové, které potkávala, byli usměvaví, komunikativní a přátelští lidé. Na 
jejich dotaz, ze které země pochází, odpovídala, že z České republiky. 
Většinou netušili, o jakou zemi jde. Když však svou odpověď trochu 
upřesnila, tedy, že pochází z Československa, reakce ze strany Indů 
byla okamžitá, Zetor, Jawa... V Indii strávila téměř měsíc. 

Na fotografiích můžete vidět mimo jiné oslavu svátku rýže. Ženy 
v ten den malují na zem dekorativní vzory a vysypávají je barevnou 
rýžovou moukou, nebo vaří sladkou rýžovou kaši. Zajímavé jsou 
rovněž fotografie, na kterých je vyobrazen dnes již jednadevadesáti
letý Siddha. Muž, který se nejdříve živil prodejem kurkumy, věnoval 
později své bohatství na restaurování chrámů, stavbu chrámu nového 
a na jídlo pro hladovějící. Před několika lety měl vizi, že na kopci 
nad jeskyní, kterou nyní obývá, má postavit chrám. Jeho podoba  
se mu zjevila ve snu a nyní tamní dělníci pracují na jeho realizaci.  
„Jedno z největších překvapení pro mne bylo, kolik křesťanských 
kostelů všech velikostí se nachází v Jižní Indii.“ Často jsou vidět  
sochy Ježíše žehnajícího.

Markéta Bubníková v atriu radnice vystavuje své fotografie již  
potřetí. Celkově se však jedná o její 13. výstavu. V Praze 13 bydlí  
více než třicet let. Její fotografie byly vystaveny též na konzulátu  
v Dortmundu.  Monika Urbanová

Butovické korzo přináší novou 
výstavu
Vernisáž další venkovní výstavy se konala 11. ledna na korzu před galerií 
Czech Photo Centre. Ve spolupráci se společností Canon, která má pod 
patronátem cenu pro mladé ta
lenty Canon Junior Awards, 
připravilo Czech Photo ven
kovní výstavu posledních šesti 
držitelů. Jedna fotografka a pět 
mladých fotografů představují 
široké veřejnosti svou tvorbu.    

Na dvaceti panelech ukazují 
svou tvorbu David Kruliš, Jiří 
Královec, Oliver Beneš, Se
bastian Vošvrda, Monika Ře
háková a Ondřej Deml. Každý 
z autorů se věnuje jinému fotografickému žánru, přehlídka jejich 
tvorby je velmi pestrá.

Letošním držitelem ocenění je nejmladší fotograf agentury ČTK 
Ondřej Deml. Fotografuje od roku 2005, přičemž posledních sedm let 
se věnuje převážně reportážní fotografii. Autor navštívil olympijské 
hry v Tokiu a jeho série Olympijské emoce byla oceněna.

Venkovní výstava je volně přístupná veřejnosti, a to až do května.
 Lucie Steinerová

Tříkrálová sbírka pomohla i letos
Každým rokem na začátku ledna probíhá v celé republice tradiční Tří
králová sbírka, jedna z největších charitativních sbírkových akcí u nás. 
V naší městské části tuto sbírku organi
zuje Farní charita Stodůlky. Přispět 
třem králům bylo možné v ulicích, 
s ohledem na nepříznivou epidemiolo
gickou situaci jsme je ale nemohli po
tkat v žádných vnitřních prostorech. 
Tam však byly na několika místech 
umístěny stacionární kasičky. Kdo tři 
krále nepotkal a rád by se do sbírky za
pojil, může na www.trikralovasbirka.cz 
přispět do online pokladničky, kde 
není sbírka časově omezena.

Cílem Tříkrálové sbírky bylo získat prostředky na zakoupení pomů
cek do charitní půjčovny, například polohovací postele pro vážně ne
mocné. Další finanční prostředky budou využity na podporu rodin 
v tíživé finanční situaci, samoživitelů v nouzi a dalších jinak sociálně 
potřebných skupin lidí v Praze 13. O výsledcích sbírky vás budeme in
formovat na našich webových stránkách. 

Děkujeme všem, kteří neváhali a našim třem králům do kasičky při
spěli. Velmi si vážíme vaší důvěry a jsme rádi, že budeme moci i v ná
sledujícím roce pomáhat těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují. 
Dík patří i všem koledníkům a těm, kteří umožnili umístění stacio
nární kasičky. Helena Ryklová, Farní charita Stodůlky
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Opravené schodiště má i unikátní 
mural
Městská část dokončila opravu spojovacího schodiště mezi ulicemi Ar
cheologická a Zázvorkova. Toto značně exponované místo získalo i uni
kátní podobu – originální velkoplošnou malbu inspirovanou zelení.

Schodiště se nachází kousek od stanice metra Lužiny nad tubusem 
metra a pochází ze stejné doby, kdy se metro na Lužinách stavělo. Je 
tedy pochopitelné, že si už vyžádalo rozsáhlejší rekonstrukci. Opraven 
byl nejen povrch schodů, ale odborný zásah si vyžádala také svislá 

konstrukce v části schodiště. Zcela nově bylo naistalováno ocelové  
zábradlí, které zde chodcům chybělo. Posledním krokem byla úprava 
povrchu, který se musel nejprve očistit od sprejerských výtvorů, ná
sledně schodiště ozdobil originální mural Petra Placáka.

„Všechny nás dost trápí sprejerské vandalství na veřejných místech. 
Proto jsme se rozhodli, že do opravy tohoto schodiště zapojíme profe
sionála, který na boční strany stavby navrhnul a následně i vytvořil ce
listvé dílo. Věřím, že postupně a hlavně vkusně zkultivujeme postupně 
i další v naší městské části,“ řekl starosta David Vodrážka.

Oprava trvala dva měsíce a městskou část vyšla na 1,6 milionu 
 korun. Lucie Steinerová

Nové přístřešky městské 
hromadné dopravy
Na území Prahy 13 se začaly na zastávkách městské hromadné do
pravy instalovat nové přístřešky. První z nich – zastávka Píškova, Ovčí 
hájek, Velká Ohrada a Nušlova, jsou již cestujícím k dispozici. Během 
letošního roku čeká obnova i další místa.

„Obnova přístřešků na zastávkách městské hromadné dopravy je té
matem, které pravidelně urgujeme. Jsem rád, že se podařilo celý proces 
zahájit právě v Praze 13. Nové přístřešky poskytnou větší komfort 
cestujícím a věřím, že velkokapacitní koše pomohou udržet i pořádek. 
Obyvatelé třináctky postupně získají modernější a důstojnější zázemí 
pro cestování,“ řekl starosta David Vodrážka.

Do konce minulého roku bylo na území Prahy 13 instalováno šest 
nových přístřešků, letos by měly přibýt další, například v zastávkách 
Amforová nebo Luka. Instalace je závislá na meteo rologických 

podmínkách. Omezení pro cestující by při výměně jedné zastávky ne
mělo trvat déle než dva týdny.

Instalací přístřešků MHD, 
které tvoří důležitou část 
městského mobiliáře hlav
ního města Prahy, magistrát 
pověřil městskou společnost 
Technologie hlavního města 
Prahy (THMP). Celkem se 
jedná o 690 zastávek a ho
tovo by mělo být v březnu 
2023. Obnova zastávkové 
sítě bude pozvolná – potrvá 
necelé dva roky. Postupně  
se vše vymění „kus za kus“. 
Společně s přístřeškem dodá 
THMP ke každé zastávce 
i velkokapacitní odpadkový koš a zábradlí. Předem vytipované pří
střešky pak budou mít i reklamní plochu. Lucie Steinerová
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ZŠ A MŠ PARENTES PRAHA
Křesťanská škola s kvalitním vzděláváním zaměřeným 

na hodnoty a s rozšířenou nabídkou jazyků

NYNÍ NA 

PRAZE 13
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Učíme se pro svou budoucnost
Naše ZŠ Klausova se účastní projektu Erasmus+, který je zajišťován 
z fondů EU. Jde o strategické partnerství evropských škol, které spo

lečně pracují na projektu s konkrétním cílem a předem stanovenou 
náplní. Projekt, jehož jsme součástí a kterého se účastní ještě školy 
z Litvy, Španělska a Rumunska, nese název Learning for my future – 
Učíme se pro svou budoucnost.

V rámci projektu plní přihlášení žáci různé úkoly ve svojí škole 
a třikrát za dobu jeho trvání vyjede malá skupinka na setkání žáků 
všech partnerských zemí. Zde spolupracují na úkolu určeném pro me
zinárodní setkání.

V prosinci se setkání uskutečnilo v rumunském Halmeu, kde jsme 
plnili úkol planning and making documentaries. Všichni studenti se 
společně vydali na cestu po Transylvánii, kde získávali informace a ob
razovou dokumentaci k významným kulturním památkám, aby pak 
vypracovali dokument, který shrnul všechno jejich poznávání za uply
nulé dva dny.

Seznámili jsme se s odlišnou kulturou, poznali novou krajinu i sta
vební styly... V neposlední řadě jsme díky ubytování v místních rodi
nách poznali každodenní život v Rumunsku i fungování místní školy. 
Už se těšíme do Litvy. Anna Šúry

Stát a právo netradičně očima 
sedmáků

Předvánoční čas jsme si s žáky 
sedmých ročníků ZŠ s RVJ 
Bronzová zpestřili projektem 
zaměřeným na stát a právo. Pro
tože toto téma samo o sobě zní 
nezajímavě, rozhodla jsem se ho 
pro ně trochu okořenit. Děti vy
tvářely svou vizi států. Každá 
skupina přišla s novou várkou 
státních symbolů v podobě 
vlajky, hymny, mapy a znaku. 

Úkolem byl i projev hlavy státu a představení Ústavy dané země. Když 
jsem ale zjistila, jaké úsilí do své práce všichni vložili, nemohla jsem se 
o jejich díla nepodělit. Postupně se prosté zadání rozrostlo o kreativní 
a jedinečné nápady. Šlo například o kompozici vlastní hudby k hymně 
a její následné prezentování, šití vlastních kostýmů a doplňků, vyrá
bění pečetí, speciálních listin, erbů a znaků na dřevěném či sádrovém 
podkladu, práce s 3D tiskárnou, vyšívání detailů na vlajky z plátna... 
Jelikož třídy zcela předčily má očekávání, nesměl kromě tradičního 
ohodnocení chybět ani diplom za nejlepší projekt. Nela Stuchliková

Vzpomínka 
Před 15 lety nás opustila naše milá tetička, paní Hilda Čiháková – 
Hojerová, nositelka Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. V celém svém 
životě uznávala jako životní jistotu 
svobodu a demokracii. Během 2. svě
tové války se zúčastnila ilegálního 
hnutí, za což obdržela vyznamenání 
za statečnost. 

V roce 1948 (14. srpna) byla zatče 
na a odsouzena jako třídní nepřítel  
za rozvracení republiky a spolupráci se 
západními mocnostmi. Z komunistic
kého kriminálu se vrátila po devíti le
tech. Ani potom ale neměla jednodu
chý život – časté výslechy na STB, 
zdravotní a existenční potíže... S vel
kou radostí uvítala listopad 1989 
s novou nadějí do dalšího života. Pomáhala se zřízením Organizace 
osvobozených politických vězňů. 

Na vraždy a utrpení nevinných spoluobčanů za komunistické dikta
tury vzpomínejme, abychom nezapomněli.

Milá teti Hilí, děkujeme Ti za tvou statečnost, děkujeme Ti, že jsi 
byla.  neteř a rodina Vlachova

Jen jednu noc v roce rozzáří potemnělou 
oblohu barevné ohňostroje. Tradičně se 
tak lidé snad na celém světě loučí s ro
kem, který právě končí a vítají rok přichá
zející. 

Dobrý den, přeji vše nej... do nového roku. 
Posílám fotografii vyfocenou před půlnocí.  
Je moc hezky osvětlená radnice, ale bohužel 
o půlnoci zhasíná, takže i když bylo ohňo-
strojů hodně, rozhodla jsem se poslat tuto 
 fotografii, kdy do příchodu nového roku 
2022 ještě nějaký čas zbýval, píše v emailu 
 autorka snímku paní Dagmar Vopolková.

Podaříli se i vám udělat zajímavou fo
tografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), za
šlete nám ji na stop@praha13.cz, rádi ji 
zveřejníme. 

Za všechny snímky, které jste nám již 
poslali nebo je teprve pošlete, vám mno
hokrát děkujeme. Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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Příběhy našich sousedů již potřetí
Žáky a pedagogy z Prahy 13 neodradily okolnosti minulého ročníku 
projektu Příběhy našich sousedů, který musel probíhat z velké části  
online a rozhodli se opět zaznamenat životní příběhy vybraných 
 pamětníků. Čtyři žákovské týmy 8. a 9. ročníků si během podzimu 
a zimy vyzkoušely, jaké je to být dokumentaristy. Naučily se, jak 
správně vést rozhovor, jak si připravit scénář, jak natočit pamětníka  
na kameru či jak pracovat s diktafonem. Nyní již pilně pracují na tom, 
aby příběhy svých pamětníků přetvořily do nejrůznějších mediálních 
výstupů. Ze zaznamenaných pamětnických příběhů tak vzniknou 
 videoreportáže, audioreportáže a dokonce i animovaný film. Tyto 
 výstupy děti představí svým rodičům, spolužákům, učitelům a široké 
veřejnosti na slavnostní závěrečné prezentaci, na kterou jste i vy, 
 čtenáři, srdečně zváni. Pokud nám to tentokrát pandemická situace 
dovolí, sejdeme se v pátek 18. března v 16 hodin v divadelním sále 
FZŠ prof. Otokara Chlupa.  Lucie Dandová, místní koordinátorka projektu

Leden jsme si užili
Leden zahájily „ovečky“ z Mateřské školy Ovčí hájek 2177 návštěvou 
kostela sv. Jakuba a sv. Prokopa. Ta byla naplánována hlavně proto, aby 
naši mateřinku ještě neopustil vánoční duch, abychom si připomněli 
tradice a abychom si vánoční atmosféru také ještě užili s těmi, kteří 
bohužel díky covidu nemohli do školky v prosinci chodit. V kostele 
jsme „putovali do Betléma“, poslechli jsme si příběh o Třech králích 
a právě na Tři krále jsme také rozbalili společně dárečky pod našimi 
stromky. Školku naplnila radost z dárků, vánoční pohoda a spokoje
nost. A co bude dál? Máme veliké plány, které snad nic nepokazí   
přivítáme u nás sovičky, dozvíme se, jak se chovat, aby nás nepokousal 
pejsek, naučíme se parádně čistit zoubky, budeme vařit zdravé sva
činky, odemkneme si zahradu a snad ve školce na společných akcích 
jako třeba dílničkách a besídkách přivítáme i rodiče. Držme si palce! 
  Hana Baštová, ředitelka mateřské školy

Pythagoriáda 2021
Celkem 101 žáků ze 17 základních škol z Prahy 5, 13 a 16 (Radotín) 
se distančně zapojilo do obvodního kola matematické Pythagoriády. 
Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích dle ročníků II. stupně základ
ních škol. V kategorii 6. ročníku soutěžilo 33 žáků, ale jen 8 se stalo 
úspěšnými řešiteli. Nejlépe si vedl Lukáš 
Martinec ze ZŠ Kuncova, který s násko
kem obsadil 1. místo, ale úspěšnými ře
šiteli byli i další žáci z Prahy 13, a to 
z FZŠ Brdičkova, FZŠ prof. O. Chlupa 
a FZŠ Trávníčkova. Kategorie 7. ročníku 
měla jen 11 účastníků, z nichž pouze  
3 získali 9 a více bodů a byli úspěšní. Se 
ziskem 14 bodů z 15 možných obsadil  
1. místo Max Menčík opět ze ZŠ Kun
cova s náskokem 4 bodů před Elenou 
Vurmovou z FZŠ Trávníčkova a Olive
rem Javorským ze ZŠ Radotín, kteří 
shodně s 10 body obsadili 2. místo. Nej
více účastníků měla kategorie 8. ročníku, 
které se zúčastnilo 48 žáků, ale jenom  
6 bylo úspěšných. S maximálním počtem 15 bodů skončili shodně na 
1. místě 2 žáci z Prahy 13, a to Jonáš Chráska z FZŠ prof. O. Chlupa 
a Vojtěch Fréhar z FZŠ Brdičkova. Úspěšným řešitelem se stal 
i Adam Horský z FZŠ prof. O. Chlupa na 4. a Jonáš Kubíček ze ZŠ 
Kuncova na 5. místě. Nejméně účastníků měla kategorie 9. ročníku, 
do které ze školních kol postoupilo jen 9 účastníků. Z 6 úspěšných ře
šitelů získal nejvíce bodů Jan Žák ze ZŠ Nepomucká a 2. místo obsa
dil Illia Puzyk z FZŠ Brdičkova. Výsledky žáků svědčí o kvalitní výuce 
matematiky ve zmiňovaných školách.  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Výsledky národního testování 
SCIO 2021 

Žáci 9. tříd ZŠ Kuncova se každý rok v listopadu 
zapojují do národního testování SCIO z českého 
jazyka, matematiky a obecných studijních před
pokladů. Vloni se do testování zapojilo více než 
16 700 žáků a studentů ze 499 škol a víceletých 
gymnázií z celé České republiky. Ve všech testo
vaných oblastech byly výsledky žáků čtyř tříd 
9. ročníku ZŠ Kuncova nadprůměrné.

V českém jazyce zaznamenalo 89 žáků 67% úspěšnost a naše škola 
se tak zařadila mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování v ČR.

Online test z matematiky psalo 85 našich žáků. Dosáhli 66% 
úspěšnosti a jejich výsledky byly o 16 % nad průměrem všech základ
ních škol.

V obecných studijních předpokladech dosáhlo 74 žáků našich 
9. tříd úspěšnosti 62 %, což je o 13 % výše, než byl průměr u žáků  
zúčastněných základních škol.

Z celkového hodnocení vyplývá, že výsledky našich žáků jsou z čes
kého jazyka i z matematiky na skutečně vysoké úrovni, učitelé s po
tenciálem žáků velmi dobře zacházejí a ti pracují nad svoje možnosti. 
Každý žák obdržel individuální zprávu s rozborem, jak si v jednotli
vých oblastech vedl a jaké má předpoklady pro studium na střední 
škole. 

Všem zúčastněným žákům blahopřeji a děkuji jim za skvělou repre
zentaci naší školy. Za výbornou pedagogickou práci děkuji všem vy
učujícím matematiky, českého jazyka i dalších předmětů v 9. ročníku.
 Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Tým ZŠ Janského na procházce s pamětnicí paní Miluší Šejvlovou
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Jak se cizojazyčné děti učí česky
V Anglofonní základní škole 
se setkávají děti, které do 
České republiky přijely z ce
lého světa. Naučit se rychle 
a dobře jazyk je přesto pro 
život v Čechách nesmírně 
důležité. Jako podpora k ho
dinám českého jazyka slouží 
dětem extra lekce češtiny pro 
cizince. V nich probírají gra
matiku, hrají výukové hry, ve 
kterých se učí česká slovíčka, 
dívají se na české pohádky 
a výukové pořady. K pocho
pení češtiny jednoduchou 

formou jim slouží speciální knihy pro cizojazyčné děti. Všechny děti 
mají hodiny běžných předmětů ve dvou jazycích. V anglickém a čes
kém. Anglicky vyučují rodilí mluvčí a česky domácí učitelé. Lenka Staňková

Jak to vlastně bylo?
Díky nabídce farnosti Stodůlky 
jsme měli možnost zajímavou 
formou poznat a zapojit se do 
příběhu narození Ježíška. 
Přímo v kostele sv. Jakuba 
Staršího byl pro nás, žáky zá
kladních škol, připraven pro
gram Vánoční příběh. Pro  
střednictvím plnění úkolů,  
vyprávění, hádanek, osvojení  
si adventních symbolů, jsme 
absolvovali cestu z Nazaretu  
až do Betléma, kde se Ježíšek 
v jesličkách narodil. Děkujeme.
 Pavlína Konkolská

Hrdá škola
Naše škola se opakovaně zapojila do projektu týmu Schools Uni
ted Hrdá škola, díky kterému znovu oživíme každodenní stereotypy 
a každý měsíc uspořádáme některou z připravených aktivit. Na konci 
školního roku budou navíc vylosovány tři školy, které za splnění akcí 
mohou vyhrát pěkné ceny.

První akce pod názvem Mezinárodní Suitup den proběhla vloni 
v říjnu. Byla to velká společenská událost, kdy se všichni hodili do 
gala. Slavnostní oblečení je důležitá věc, ale správné společenské cho
vání je ještě důležitější. A tak jsme ho dětem v průběhu celého dne 
připomínali. Zábavné odpoledne s „nóbl“ vystupováním, módní pře
hlídkou, hudbou, tancem... se líbilo opravdu všem zúčastněným dá
mám i pánům.

Druhá akce projektu proběhla pod názvem Den šílených účesů 
v listopadu. Žáci druhého stupně zpracovali svoje návrhy na šílené 
účesy při hodině výtvarné výchovy.  Zuzana Šimánková a Petra Jarošová, ZŠ Klausova

Jazyková připravenost je prioritou
V naší českoanglické Mateřské školce Domeček se potkávají děti 
skutečně z celého světa. Jazyková připravenost dětí předškolního věku 
patří mezi naše dlouhodobé priority. Češtinu i angličtinu si děti osvo
jují přirozenou formou, úplně stejně jako v prvních letech života svůj 
rodný jazyk. Volnou hru a zábavné aktivity každý den doplňujeme 
o blok češtiny pro cizince a blok hravé angličtiny. Díky metodice 
WOW English, kterou využíváme už dva roky, se děti učí komuniko
vat bezprostředně a rovnou v celých větách. Vtipné příběhy a písničky 
jsou už jen milým bonusem, který skvěle motivuje k aktivnímu využí
vání cizího jazyka.  Veronika Málková, ředitelka

Adventní plavba po Vltavě
V předvánočním čase jsme se rozhodli pro trošku netradiční výlet a to 
adventní plavbu po Vltavě. Hodinová plavba vánočně vyzdobenou,  
vyhřívanou lodí centrem Prahy byla opravdu kouzelný zážitek. Žáci 
4.A a 4.B si připomněli tradiční české Vánoce, poslechli si koledy 
a ochutnali domácí cukroví a kakao. Pak jsme se ještě vydali na ko
mentovanou procházku centrem města až na Staroměstské náměstí  
ke „stromečku“. Pokud se pro podobný zážitek rozhodnete, určitě  
vy užijte služby www.plavbyvltava.cz stejně jako my.
 Klára Seifertová, ZŠ s RVJ Bronzová



ÚNOR 2022 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22712

Mikuláš přišel i do nemocnice
Období adventu a Vánoc je pro většinu z nás tím nejkrásnějším v roce. 
Některé děti ale tento čas trávily v nemocnici. A právě pro ně uspořá
dala FN Motol mikulášskou nadílku. Žáci ze ZŠ s RVJ Bronzová se 
akce zúčastnili ve spolupráci se studentkami pedagogické fakulty UK. 
Společně obešli malé pacienty hospitalizované s neurologickými obtí
žemi a všechny obdarovali. Plný košík dobrot, knížek, pastelek a ply
šáků se rychle vyprázdnil. 

Je třeba vyzdvihnout ochotu a zapojení žáků. Zájem byl obrovský, 
avšak kvůli opatřením bylo možno vzít pouze dva žáky 9.B. Rády by
chom ovšem poděkovaly i všem ostatním. Veronika Stránská, Alexandra Zemanová

Pohádka na Velké Ohradě
Od ledna budou práce dětí ze všech tříd Mateřské školy Pohádka 
k vidění nejen ve školce, ale také v prvním patře Obchodního centra 
Velká Ohrada – naproti obchodu Květinka. Skvělou zprávou je, že ne
jde o jednorázovou akci, malí umělci zde budou svá dílka vystavovat 
a samozřejmě také obměňovat po celý rok. Děti se těší, že se společně 
s rodiči a kamarády podívají na své výtvarné umění a výrobky.
  Věra Schreierová, ředitelka školy

Rodina v akci v novém kabátě
V sobotu 12. února zveme v rámci Rodiny v akci do DDM Stodůlky 
uhrančivé psí plemeno podobné vlku – československého ovčáka. Je to 
téměř symbolické, neboť touto sobotou 
otevíráme půlroční ucelený projekt pro 
celou rodinu. A právě vlk je zvíře, které, 
když jej dobře poznáme, tak si jej určitě 
zamilujeme, protože se od něj i můžeme 
učit, jak by měl vypadat rodinný život. 

V domě dětí chceme nabídnout ro
dinné trávení volného času a pravidelně 
nabízet aktivity pro děti, rodiče a pro ro
diče a děti společně. Vítáni jsou samo
zřejmě i prarodiče. Chceme tak podpořit 
rodiny ve společně stráveném čase 
i možnost mít program ve stejnou chvíli 
pro každého člena rodiny dle jeho zájmů a potřeb. Třešničkou na 
dortu bude získávání razítek za účast a červnové losování rodinných 
karet.  Zdeňka Hiřmanová

Těšíme se na masopust
Naše Mateřská škola Pohádka se začala chystat na masopustní období. 
Začneme průvodem ve školce a vše ukončíme veselým masopustním 
karnevalem s naší oblíbenou paní Inkou Rybářovou, která nás 
24. února navštíví se svým zábavným vystoupením. Užijeme si i kar
neval v maskách, které si děti připraví s paními učitelkami. Všichni se 
moc těšíme. Teď musíme jen doufat, že nám naše skvělé plány nepře
kazí horšící se epidemiologická situace.   Věra Schreierová, ředitelka školy

Nová školka a jesle
V lednu jsme v Praze 13 otevřeli již naší třetí 
SmartKids školku a jesličky. Nově nás teď 
 naleznete i v blízkosti stanice metra Luka. 

Rekonstrukce prostor probíhala od října loňského roku. 
Pro děti jsme se snažili opět vytvořit krásné, podnětné prostředí. 

Pro více informací navštivte www.skolkasmartkids.cz nebo nás kon
taktujte na info@skolkasmartkids.cz, tel. 731 558 371. Stále přijí
máme nové kamarády a kamarádky. Těšíme se. Petra Bílková

Masopustní průvod 
Nadále pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy  
a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Ve čtvrtek 
3. března pro vás v rámci projektu 51 kroků ke společnému vzdělávání 
připravujeme ve spolupráci s FZŠ Mezi Školami masopustní průvod. 
Zveme všechny, kteří mají rádi dodržování tradic, aby se s námi připo
jili do letošního masopustního průvodu v maskách. Akce bude začínat 
v 16.45 před FZŠ Trávníčkova. Společně se v průvodu projdeme po 
okolí a vše slavnostně zakončíme na místě srazu. 

Projekt 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání CZ.07.4.68/ 
0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

 Eva Skálová, Kristýna Bělochová 
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Vánoční setkání
Předposlední loňskou středu přišli žáci 6.A navštívit své bývalé paní 
třídní učitelky z prvního stupně Pavlu Konkolskou a Dášu Kroláko
vou a jejich nové třídy – prvňáčky. Kromě krásné vánoční atmosféry, 
koled a dárečků přinesli také poděkování za trpělivou práci a péči, 
s kterou je paní učitelky provázely prvním stupněm. Naším cílem je, 
aby se s přechodem žáků do nových kolektivů druhého stupně netr
haly vazby na ty původní. Ve spolupráci s pedagogy prvního stupně 
připravujeme i další aktivity.  Vladislava Šváchová, Marie Dlasková, ZŠ s RVJ Bronzová

Den s minigolfem
Žáci 5.B ZŠ Janského se opět zúčastnili turnaje škol v minigolfu, 
který zaštiťuje místostarostka Marcela Plesníková společně s MČ 
Praha 13. Děti se do hry pustily s obrovským zápalem, i když někteří 
držely golfovou hůl poprvé v ruce. Hra se jim velice dařila. Pokud se 
náhodou nikdo z nás neprobojuje do finále, tak to nevadí. Dali jsme 
do toho všechno a hlavně jsme si „den s minigolfem“ parádně užili.
 Barbora Vilímková, třídní učitelka

Výzkum mezi učiteli i spolužáky
Poctivý výzkum není žádná 
legrace, děti z Anglofonní zá
kladní školy ho ale zvládly  
na jedničku. Svých spolužáků 
i učitelů se ptaly například  
na oblíbenou barvu, jaký nápoj 
pijí nejraději... Vše pak zpraco
valy do grafů i do tabulky a na
učily se, jak výzkum od začátku 
až do konce zpracovat. Zlepšily 
se také v komunikaci a možná 
se přiučily i nová anglická slo
víčka, jelikož ve škole uslyšíte 
na chodbách i v lavicích anglič
tinu ve stejné míře jako češtinu.
 Nicholas Doyon

Zlepšujeme se v komunikaci
Žijeme ve svobodném světě, kde má 
každý právo vyjádřit svůj názor. Dů
ležitá je však naše schopnost správě 
komunikovat, volit vhodná slova 
i styl přednesu. V Anglofonní zá
kladní škole v PrazeStodůlkách se 
toto snažíme pilovat už s našimi prv
ňáčky, kteří v rámci aktivity „Show 
and Tell“ předstoupí před své spolu
žáky a sami vypráví třeba o fotografii, 
hračce nebo jakémkoli jiném před
mětu, který se snaží kamarádům po
psat. To vše navíc v angličtině. Žáci 
tím rozvíjí své komunikační schop
nosti a navíc sami sebe zase o něco 
lépe poznají. Sahil Bathija

Kreslíme s Beeboty
V letošním školním roce mohou žáci ZŠ Mohylová navštěvovat krou
žek Robotiky, který je zaměřen na seznámení dětí se základy algorit
mizace, rozvíjení logického myšlení a programování hravou formou. 
Kluci a holky z kroužku si vyzkoušeli, že Beeboty lze naprogramovat 
i ke kreslení různých tvarů a obrazců. Klára Stuchlá

Úspěšný začátek nového roku
Začátek nového roku ve sportovním 
klubu Judo Bivoj se povedl na výbor
nou. Nejen, že jsme přispěli na sbírku 
použitých kimon pro Afriku – Pobřeží 
slonoviny, našemu trenérovi Kirillu  
Ionovovi se navíc podařilo 8. ledna vy
bojovat vítězství na turnaji veteránů 
konaném ve městě Saint Marcel ve 
Francii. Jde o menší turnaj s účastí cca 
200 judistů. Opět závodil v kategorii  
do 81 kg, kde zvítězil ve všech zápa
sech. Bohužel velký turnaj v Lille, kde 
mělo startovat až 700 účastníků, byl 
kvůli covidovým opatřením zrušen. Kirill je nejen úspěšný judista,  
ale také výborný trenér. Děti ho obdivují, respektují a trénink s ním  
si na sto procent užívají. 

Za spolek AVČSK, sportovní klub Judo a sebeobrana Bivoj
 Michaela Mikšová



ÚNOR 2022 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22714

Hodnocení roku 2021
První prosincovou sobotu se za účasti starosty naší městské části Da
vida Vodrážky, hostů Výkonného výboru MSH ČMS Praha a zá
stupců SDH okolních sborů uskutečnila 123. valná hromada SDH 
Stodůlky, na které byl vyhodnocen končící rok 2021. 

Byl to opět rok omezené činnosti, kdy se členové sboru snažili co 
nejlépe zabezpečit chod a připravenost jednotky. Hasiči ze Stodůlek 
se v souvislosti s pandemií covid19 zhostili všech úkolů na výbornou. 
Činnost sboru se zajišťovala výhradně telefonicky, řešil se pouze zá
kladní chod. Sbor přesto uspořádal několik akcí pro děti – Dětský den, 
o prázdninách se uskutečnily v hasičské zbrojnici návštěvy mateřských 
školek a dětí z příměstských táborů, nechybělo rozloučení s prázdni
nami, Drakiáda a na konci roku Čertovská stezka.

Jednotka SDH za uplynulý rok provedla 82 výjezdů. Nejvíce (35) bylo 
technických pomocí – z toho 21. října od prvního výjezdu ve 12.30 do 
posledního v 18.30 bylo celkem 19 zásahů, což je nejvíc za jeden den 
v historii naší jednotky. Tyto výjezdy souvisely s povětrnými podmín
kami, které ten den panovaly. Jednotka zasahovala u 29 požárů, kdy 
nejdelší trval od 3.30 ráno přes 10 hodin. To bylo 26. července. Šlo 
o požár skladovací haly v Uhříněvsi. 

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

Nábor nových členů 
SDH Stodůlky vyhlašuje nábor nových členů do výjezdové jednotky. 
Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost na celý život. Systé
mem vzdělávání a odborným výcvikem lze dosáhnout profesionálních 
znalostí, které je potom možné využívat i v osobním životě. Pokud 
splníte podmínky pro přijetí, budete zařazeni do výcviku, kde vás se
známíme se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen  
na vašem individuálním přístupu a chuti. Pro přijetí do výjezdové jed
notky SDH nepotřebujete žádné specifické hasičské znalosti a doved
nosti, jen chuť a čas se je naučit. Přihlásit se může každý, kdo již 
dovršil 18 let – bez rozdílu pohlaví. Pokud jsme vás zaujali, zavolejte 
nebo se k nám přijďte třeba rovnou podívat. Scházíme se každou 
středu od 18 hodin v naší hasičské zbrojnici. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Malé ohlédnutí za minulým rokem
Úvodem této krátké zprávy bych chtěl všem popřát pevné zdraví a po
hodu v roce 2022. A nyní zmíněné krátké ohlédnutí – v loňském roce 
jednotka zasahovala u 47 událostí. Členové odpracovali nespočet ho
din jak při zásazích, tak i při údržbě techniky, zbrojnice, hřiště a okolí 
rybníka, za což jim patří veliký dík. Loňský rok byl stále poznamenán 
koronavirovou pandemií, která přinesla mnohá omezení. I tak jsme 
ale plnili veškeré povinnosti, které nám zákon a nařízení ukládají. 
 Členové jednotky se pravidelně zdokonalovali při odborné přípravě, 
výcvicích a různých cvičeních. 

Ani letošní rok to nebude jinak. Hned první víkend v lednu začal 
kurz k získání průkazu obsluhy motorových pil, kterého se naši čle
nové zúčastnili. V prvním čtvrtletí nás dále čekají obnovy odborných 
způsobilostí a společně s kolegy další výcviky s HZS hl. m. Prahy. 

Věřím, že i v tomto roce tady budeme pro vás, občany Prahy 13, 
připraveni vždy pomoci. Ohni zmar! Filip Jordák, velitel jednotky SDH Třebonice

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

datum stanoviště čas přistavení

   5. 3. – so

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

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

Kam s bioodpadem?
Mnozí z vás již zaznamenali, že v Praze začala fungovat bezplatná 
služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu sebraného  
z domácností. Je určena pro vlastníky nemovitostí (plátce poplatku), 
kteří mají k nemovitosti hlášenou nádobu na směsný komunální od
pad. Pokud má plátce poplatku dodanou k objektu hnědou nádobu  
na bioodpad již v přechozích letech, nemusí nic měnit a od letošního 
roku mu nebude účtován poplatek. Vlastník objektu (plátce poplatku) 
může požádat o novou nádobu na https://bioodpad.praha.eu/. Zde 
získá také podrobnější informace o službě. Bezplatnost není však bez
mezná. V případě, že bude nádoba naplněna např. znečištěným obsa
hem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný 
bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se pro
blém opakoval, může mu být nádoba odebrána. Zejména v bytových 
domech je tedy důležité vlastníky a nájemce poučit o tom, co do ná
dob patří a co nikoli. Bližší informace jsou mj. součástí Provozních 
pravidel, která jsou zveřejněna v prvním kroku při podání žádosti.  
Z domácností lze do nádoby dávat zbytky ovoce, zeleniny, rostlin, ča
jové sáčky, kávovou sedlinu, zeminu z květináčů, drny se zeminou, vět
vičky, štěpku, piliny, kůru, seno, slámu. Určitě do nádoby nepatří žádné 
typy sáčků či jiných obalů, živočišné zbytky, znečištěné podestýlky od 

Oddělený sběr jedlých tuků je důležitý z hlediska ochrany kanalizační 
sítě, protože tuk v potrubí tuhne a postupně ho zanáší. To časem způ
sobuje jeho nižší průtočnost, v krajním případě ucpání a vznik havárie. 
Čištění potrubí je náročné a pro pracovníky vodovodů a kanalizací 
také velmi nepříjemné.   
   Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádo
bách, ideálně v PET lahvích – u skleněných by hrozilo jejich rozbití, 
rozlití obsahu a poranění. Do systému tříděného odpadu patří 
všechny jedlé oleje a tuky, které se používají při přípravě jídla. Jsou  
to použité rostlinné oleje a pevné ztužené tuky z přípravy jídel, oleje  
a tuky z konzerv, znečištěný olej ze smažení, fritování a grilování, 
oleje ze salátů, z nakládaných potravin, marinád na grilování... 
   Plnou a dobře uzavřenou plastovou láhev bude možné nově odnést 
do nejbližší nádoby určené pro sběr jedlých olejů a tuků. Ty v Praze 13 
rozmístí k některým separacím dodavatelská společnost a to už  

v první polovině března. Službu pro občany zajistí zdarma společnost 
Viking Group, s.r.o, ve zkušebním dvouletém provozu. Pokud se ná
doby osvědčí, plánuje město jejich rozšíření na více míst.  Kromě no
vých nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých olejů a tuků i na
dále využít sběrné dvory a službu mobilního sběru nebezpečného 
odpadu a jedlých olejů dle harmonogramu. 
   Pro úplnost dodaváme, že použité motorové, technické a jiné prů
myslové oleje tvoří samostatnou kategorii chemikálií – nebezpečných 
odpadů, se kterými je potřeba nakládat zvláštním způsobem. Ty do 
nových nádob v žádném případě nepatří! Odpadový olej zlikviduje 
pouze oprávněná osoba. S použitými průmyslovými oleji lze nakládat 
dle zákona o odpadech pouze v režimu správného nakládání s nebez
pečnými odpady. K odložení nebezpečného odpadu lze využít sběrné 
dvory a službu mobilního sběru nebezpečného odpadu dle harmono
gramu. Dana Céová, OŽP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
domácích zvířat, kameny, papír ani takzvaně biologicky rozložitelný 
plast. O nádoby je v současné době veliký zájem. Žadatelé mají před
stavu, že čím dříve žádost podají, tím dříve se na ně „dostane“. Není 
třeba se obávat, ale je nutné pochopit, že vyřizování žádostí probíhá 
postupně. Bezplatnost je v tuto chvíli z důvodu legislativního rámce 
trvalá, nádob je dostatečné množství. Žadatel může také požádat  
o nádobu na sezonní svoz bioodpadu od 1. dubna letošního roku 
(zdroj MHMP). Dana Céová   

Nové nádoby na sběr jedlých tuků a olejů

datum stanoviště čas přistavení

17. 3. – čt

5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20
křižovatka ul. K Fialce x Živcových 15.30 – 15.50
křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20
Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50
Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20
Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00
Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30
Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254) 18.40 – 19.00

5. 4. – út

 

křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům  
(u kapličky) 15.00 – 15.20

Kuchařova (parc. č.  160/468) 15.30 – 15.50
křižovatka ul. V pískovně x Do Blatin 16.00 – 16.20
Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská) 16.30 – 16.50
křižovatka ul. Sazovická x Tulešická 17.00 – 17.20
Křivatcová (u pošty) 17.30 – 17.50
křižovatka ul. U lípy x Hrozenkovská 18.00 – 18.20
Věstonická (obytný celek Zličínský dvůr) 18.30 – 18.50
Hostivická (před č.p. 7) – Sobín 19.00 – 19.20

křižovatka ul. Hostivická x Bojkovická (na otočce 
autobusu) 19.30 – 19.50

                                                                                                                                 

Jitka Zámorská, OŽP

Sběr biologického odpadu
 

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. 
NE živočišné zbytky!
 

datum stanoviště čas přistavení
19. 3. – so K Fialce – plocha u č. 1219    9.00–12.00
19. 3. – so K Sopce – parkovací záliv 13.00–16.00
26. 3. – so nám. na Lužinách    9.00–12.00
26. 3. – so K Řeporyjím x K Chabům 13.00–16.00

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude 
přistaven další.                                                                                                                              

              Jitka Zámorská, OŽP
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STŘÍPKY

MY JSME K VÁM PŘIŠLI Z DALEKA. Slova písničky „... my jsme 
k vám přišli z daleka...“ patří neodmyslitelně ke dnům začínajícího no
vého roku, kdy v ulicích potkáváme tříkrálové koledníky. Mohou ale 
nabýt ještě nového významu, a to když si tříkrálové koruny nasadí ko
ledníci, kteří opravdu pocházejí z ciziny. Jedna ze skupinek dětí ZŠ 
Mohylová, které se zapojily do tříkrálové sbírky, byla záměrně složena 
z dětí cizinců, které z domova znají jiné než české koledy. U metra 
 Lužiny zazněly během jejich „tříkrálového“ odpoledne vánoční a tří
králové písničky v ukrajinštině, rumunštině i italštině. Děti prožily 
pravé štěstí, když se písničky zpívané v jejich rodném jazyce kolem
jdoucím líbily, a navíc pomohly finančními příspěvky do Tříkrálové 
sbírky. Katka Hrbková

PODPORA PROJEKTU MŮJ NOVÝ ŽIVOT. Každý rok pořádá  
ZŠ Janského ve spolupráci s projektem Můj nový život dobročinnou 
sbírku pro onkologicky nemocné děti ve FN Motol. Covidová doba 
nám sice  nedovo
luje uspořádat velký 
Vánoční jarmark, ale 
možnost alespoň 
trochu zpříjemnit 
dětem v nemocnici 
jejich složitou ži
votní situaci pova
žujeme za velmi 
důležitou. S posel
stvím pomoci přišli 
naši žáci. Celý pro
sinec vyráběli 
drobné dárky, které 
pak prodávali. Výtě
žek z celé akce letos 
činil 68 565 Kč. 
Tato částka byla 
použita na nákup dárků pro děti ve FN Motol. Všem, kteří jakkoli 
přispěli, moc děkujeme. Jan Havlíček, ředitel školy

DOBROČINNÉ AKCE POKRAČUJÍ. I za současné epidemiologické 
situace se studenti Gymnázia Jaroslava Heyrovského zapojili do 
sbírky Srdíčkové dny online a to 
prodejní akcí vánočních přání (tvorba 
žáků v hodinách výtvarné výchovy). 
Díky všem zúčastněným předali ro
dinám s vážně nemocnými dětmi 
30 500 Kč. Stejně tak žáci přihlásili 
a následně sportovními aktivitami 
podpořili svou spolužačku po moz
kové příhodě v akci Nadace ČEZ. 
Díky dané akci si již absolventka 
gymnázia zakoupila sportovní po
můcky pro rehabilitaci ve výši 
20 000 Kč. Je inspirující, že i během 
současné náročné doby žáci pomáhají 
potřebným.  Jakub Koráb, zástupce ředitele

BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH. Naladit se na vánoční notu pomohli naší ZŠ 
s RVJ Bronzová žáci 9.B, kteří si pro spolužáky připravili živý betlém. 
Žáci nacvičovali koledy Veselé vánoční hody, Narodil se Kristus pán nebo 
Tichá noc a většina se zapojila také do vytváření kostýmů (i chlapci!) – 
šili, našívali krajky, vyráběli rekvizity... Hudební doprovod tvořil klavír, 
kytara, flétny a klarinet. Žáci přidali tamburíny, triangly, dřívka či ryt
mická vejce. Betlémský příběh sehráli naživo, zbytek školy měl mož
nost vše sledovat v živém přenosu. Moderátorem byl žák z 9.A, který 
se zhostil i kytarového doprovodu. Velké poděkování patří žákům, 
paní učitelce Veronice Stránské a speciálnímu hostu – slečně klarine
tistce. Alexandra Zemanová, třídní učitelka 9.B

ANGLIČTINA – JAZYK, KTERÝ NÁS SPOJUJE. Tchaj–wan, Brazí
lie, Spojené státy americké nebo různé kouty Evropy. V Anglofonní 
základní škole se letos mezi učiteli a žáky sešlo přes 20 různých národ

ností. Proto jsme se rozhodli oslavit Vá
noce v mezinárodním stylu – poznat 
kultury spolužáků, sdílet zážitky z jejich 
zemí a ochutnat různá jídla... Na vá
noční besídce, kterou navštívili i rodiče, 
děti ve svém rodném jazyce popřáli pří
jemné prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší do nového roku. Všechny nás 
navzájem spojuje angličtina, bez které 
bychom nemohli navzájem komuniko
vat. Ukazuje to, jaké kouzlo a sílu může 
jeden jazyk napříč celým světem mít.
  Nicholas Doyon

KOUZLO BAREVNÝCH PAPÍRŮ. V prosinci mívají děti hlavu plnou 
malých i velkých přání, hlavně těch, jaké dárky by chtěly najít pod 
stromečkem. Žáci z 3.B ZŠ Mohylová si však přáli víc než „barevný 
papír“, víc, než dárečky jen pro sebe. Přáli si také potěšit babičky a dě
dečky z oblastního spolku Českého červeného kříže, pro které vyrobili 
a napsali skoro třicet vánočních přání. Přáníčka z prostřihovaných ba
revných a notových papírů děti připojily k potravinovým balíčkům, 
které připravil Český červený kříž. Výtvarná výchova nám přináší ra
dost každý týden, ale tato, při které barevným papírům děti daly svými 
texty schopnost potěšit seniory v čase, kdy po hřejivém slově touží ka
ždý, se nám líbila dvojnásob. Lucie Frydryšková 



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2022 17

STŘÍPKY

PRVŇÁČCI V KOSTELE. Prvňáčci ze ZŠ Mohylová navštívili v ad
ventním čase kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách a kostel sv. Pro
kopa na Slunečním náměstí. Tam se seznámili s příběhem sv. Miku
láše a prošli si prostory místního moderního kostela. V kostele sv. 
Jakuba Staršího na ně dýchla atmosféra blížících se Vánoc. Cestou 
k jesličkám poznali celý příběh narození Ježíška. Dověděli se, jak dů
ležité je umět si navzájem odpouštět a mít se rádi. Zjistili, že cesta do 
Betléma byla pro Marii a Josefa těžká, ale že dobří lidé se naštěstí na
jdou všude. Za krásné pořady děkujeme farnosti Stodůlky a jejím spo
lupracovníkům. Marie Procházková

VÁNOCE ŠKOLNÍ DRUŽINY. Ty 
v Bronzovce byly tradičně veselé 
a pestré – charitativní činnost pro 
děti i seniory, výroba dárků, přání, 
rozmanitých a netradičních ozdob 
na borovice před školou, zdobení vá
noční jedličky v Centrálním parku, 
zpívání vánočních koled, pečení per
níčků... Čas loňského adventu byl 
zkrátka plný nejrůznějších aktivit. 
Všichni žáci i dospělí se i přes nepří
jemné vlivy coronaviru snažili vytvo
řit tu nejpříjemnější atmosféru 
a udělat radost svým nejbližším 
i těm, které vůbec neznají. Dětem 
i jejich rodičům přejeme zdravý 
a poklidný rok 2022. 
 Pavlína Tomsová

TŘI KRÁLOVÉ NA PALOUČKU. V naší Mateřské škole Palouček si 
všechny děti zahrály na Tři krále, tři mudrce, kteří se přišli do Betléma 
poklonit Ježíškovi v jesličkách. Nejdříve nacvičily vánoční koledu My 
tři králové jdeme k vám a pak se na krátkou chvíli a za doprovodu 
hudby na Tři krále proměnily. Štěpánka Lišková

VESMÍRNÁ MISE PÁŤÁKŮ. Žáci pátých tříd ZŠ Bronzová se v pří
rodovědě právě učí o vesmíru. Aby si rozšířili své znalosti, navštívili 
poutavý pořad Vesmír kolem nás v pražském planetáriu. Dozvěděli se 
vše podstatné o sluneční soustavě a po skončení výukového pořadu si 
ještě prohlédli a také prozkoumali jedinečné exponáty i zařízení ve 
vestibulu této významné budovy. A závěrem ještě jedna zajímavost. 
Přesně v den konání exkurze, v úterý 4. ledna, se naše modrá planeta 
přiblížila ke Slunci na nejmenší možnou vzdálenost. Jitka Kopecká

NULŤÁČCI NA LEDĚ. Nulťáčci, žáci 
přípravné třídy ZŠ Janského, nezahálí 
a všestranně se vzdělávají, jak jen to jde. 
Paní učitelky si pro ně tentokrát připra
vily velkou výzvu – naučit se bruslit. 
Protože víme, že tělesná výchova je 
v tomto věku skutečně důležitá a pohy
bové schopnosti našich předškolních 
dětí jsou důležité pro další rozvoj, sna
žíme se do tělesné výchovy zařazovat  
co nejširší nabídku různorodých aktivit. 
Ze zimních aktivit jsme stihli zatím jen 
jednu bobovačku, takže si užijeme ales
poň bruslení na ledě. Ať jsme ve škole 
za frajery, kteří už to umí.
 Veronika Ramsová, učitelka nultého ročníku

PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA. Starodávné vánoční koledy nám vyprá
vějí o tom, jak novorozenému Ježíškovi každý přinesl to, co právě 
měl – pastýř beránka na hraní, selka hrníček mléka, děti písničku... 
I děti ze ZŠ Mohylová měly chuť vydat se na cestu do Betléma a za
čaly vyrábět figurky sebe či členů své rodiny. Žádná z nich neputovala 
s prázdnýma rukama. Každá s sebou Ježíškovi nesla to, co k tomu da
nému človíčkovi patří. Jeden panáček nesl flétnu, druhý klec s ptáčky, 
třetí měl fotbalový míč, čtvrtý vedl pejska na vodítku... Průvod posta
viček umístěných v průhledných sklenicích si mohli kolemjdoucí pro
hlédnout na plotě ZŠ Mohylová.  Zdeňka Davidová
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FINANČNÍ PORADNA

Nový rok přinesl nepříjemnou inflaci. Jak s ní bojovat?
I letos se s příchodem nového roku leccos mění. A zdá se, že všechno 
míří vzhůru – ceny, mzdy, úroky. Jaké zásadní novinky začínají platit 
a jak se za současných podmínek chovat v oblasti financí? I na tyto 
otázky naleznete odpověď v našem článku.

Každého zaměstnance bezesporu potěší pokračující růst mezd 
a spolu s tím i minimální či zaručené mzdy (to samé se týká důchodů 
a dalších sociálních dávek). Zákonem daná minimální mzda už překo
nala 16 tisíc Kč. Pozitivem pro daňové poplatníky je bezesporu také 
vyšší daňová sleva na druhé a další dítě či vyšší základní daňová sleva 
na poplatníka. Méně příjemný už je růst záloh na sociální a zdravotní 
pojištění u živnostníků, který je nejvyšší za poslední léta. Minimální 
výše těchto záloh činí 5 468 Kč, zatímco v dob
rovolném režimu paušální daně zaplatíte celkem 
5 994 Kč. Pro řadu živnostníků tedy dává pau
šální daň smysl, obzvlášť pokud si daňový základ 
příliš nesnižujete a nemáte rádi papírování.

Změny se budou týkat i dalšího, často skloňo
vaného tématu, a sice hypoték. Česká národní 
banka nově získala zákonnou pravomoc komerč
ním bankám určovat, jaké parametry mají při 
poskytování hypoték uplatňovat. Od dubna se 
podmínky zpřísňují. Pokud bude žadateli o úvěr přes 36 let, bude mu
set zaplatit alespoň 20 % nemovitosti z vlastních zdrojů a to ještě 
v případě, že vyjde dobře odhad. Pro mladší žadatele zatím zůstane 
v platnosti limit 10 %. Také další dva parametry, které se v posledních 
letech více či méně uplatňovaly (DSTI a DTI), se stanou závaznými. 
V praxi to znamená, že splátky všech dluhů, které budete mít, nebu
dou moci překročit 45 % čistých měsíčních příjmů (u mladších 36 let 
pak 50 %) a zároveň celková výše dluhu nesmí být vyšší než 8,5náso
bek čistých ročních příjmů (u mladších žadatelů až 9,5násobek).

Ve srovnání s pravidly, která banky uplatňovaly v posledním půl
druhém roce, se jedná o určité zpřísnění, ne ale zásadní. Mnohem 

větší vliv na dostupnost hypoték, potažmo vlastního bydlení mají 
a ještě budou mít rychle se zvyšující úrokové sazby i ceny nemovitostí 
samotných. Při pětileté fixaci a úhradě 20 % kupní ceny z vlastních 
zdrojů už sazby atakují 5% hranici. Pokud byste tedy pořizovali byt za 
6 250 000 Kč (což je cena v Praze podprůměrná) a brali si tak hypo
téku ve výši 5 000 000 Kč, zaplatili byste při splatnosti 30 let měsíčně 
přes 26 tisíc Kč. To znamená, že musíte mít poměrně výrazně nadprů
měrný příjem (v Praze je průměrná hrubá mzda 45 523 Kč), abyste si 
spíše podprůměrný byt mohli koupit.

K tomu je třeba vzít v úvahu pokračující zdražování nemovitostí. 
Podle lednových údajů byl růst v České republice nejvyšší z celé Ev
ropské unie. Meziročně české nemovitosti zdražily v průměru o 22 %, 

za posledních 5 let pak o 76 %. Obzvlášť situace 
v Praze je v tomto ohledu značně nepříznivá. 
Stále tak platí to, co jsme v této rubrice opako
vaně zdůrazňovali – s pořizováním nemovitosti 
není vhodné čekat, zvláště pokud jen krátko
době nespekulujete. V letošním roce lze očeká
vat další růst úrokových sazeb. Centrální ban
kéři již avizovali, že budou základní sazby 
zvyšovat, možná až k 5 %. A to se nutně pro
mítne do sazeb hypoték, které by v takovém 

případě překročily 6% hranici. Vrátímeli se k našemu modelovému 
příkladu, měsíční splátka by se vám zvýšila už na 30 tisíc Kč. A byt, 
který teď stojí 6 milionů, může za rok stát o milion víc. Růst mzdy 
vám tak k lepšímu bydlení nepomůže.

Zdražování nemovitostí a financování přitom ani není zohledňo
váno v oficiální inflaci, která se i tak v prvním pololetí nejspíš přiblíží 
k 10 %. Za dané situace je proto zcela zásadní náležitě hospodařit 
s vydělanými penězi. „Zhodnocovat“ je na spořicích účtech za 3 % je 
předem prohraná bitva. Neváhejte proto konzultovat dostupné mož
nosti se svým finančním poradcem.
 Ondřej Marek, Ladislav Zemánek, Stone & belter, ondrej.marek@sbelter.cz

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Láska na pracovišti
„Dobrý den, paní doktorko. Nastoupil k nám nový šéf. Denně jsme spolu-
pracovali. Nejdříve to bylo milé škádlení, občas jsme šli bez ostatních kolegů 
na oběd, víc jsem se začala do práce parádit a těšit. Často jsem zůstávala 
déle. Občas jsme jeli společně domů. Někdy jsme se scházeli i ve svém volnu. 
Oba jsme byli volní a já doufala v báječnou budoucnost. Na pracovišti se 
začalo šuškat, kolegové už věděli. Moje vysněná budoucnost se ale neko-
nala. Rytíř na bílém koni si to nějak rozmyslel a škádlení a flirtování pře-
stalo. Dlouze jsem přemýšlela, kde jsem udělala chybu. Ptala jsem se ho na 
to. Všichni mi doporučovali z f irmy odejít, protože dennodenním kontak-
tem opravdu trpím, brečím, kudy chodím. Pořád ale doufám, i když už je 
jasné, že návrat je v nenávratnu.“

„Byli jsme mladí a zamilovaní. Bylo to krásné a já věřila, že navždy. 
Založili jsme společně f irmu, oba nás nové nápady nabíjely, byli jsme nad-
šení. Firma jen vzkvétala, během krátké doby měla stabilní pozici a vysoký 
f inanční přínos. Náš vztah ale začal chřadnout. Po čase jsme se museli ro-
zejít – přesněji rozvést (i svatbu jsme v začátcích stihli). Všichni mi radili, 
abych z f irmy odešla. Byla jsem přesvědčená, že jsme přece rozumní lidé. 
Nedokázala jsem „svoje dítě“ = f irmu, kterou jsme společně vybudovali, 
opustit. On se ke mně choval hezky a slušně, ale já jsem nedokázala ne-
vzpomínat, nedoufat. Nedokázala jsem ze vztahu odejít, když jsem ho 
měla denně na očích. I jen hlas telefonující z vedlejší místnosti mne dostá-
val na kolena. Ani perspektiva atraktivní práce ve vlastní f irmě, ani per-
spektiva velkého f inančního zisku, nic nestálo za to trápení. Po tři čtvrtě 
roku jsem firmu opustila, on mne královsky vyplatil. Až potom jsem se 
mohla znovu postavit na nohy a jít v životě dál.“

Ne nadarmo se říká, co je v domě, není pro mne. V kanceláři se 
 potkáváme denně, poznáváme kolegy v konfliktu i v zábavě, sdílíme 
s nimi prostor, společný úkol, služební cesty, noční směny. Pokušení, 
flirt, zpestření se často nabízí. Důvodů pro navázání románku na pra
covišti je hned několik. Takový vztah může mít samozřejmě i šťastný 

konec, statistiky ale nepotvrzují příliš šancí pro tuto variantu. Bohužel 
mnohem častěji napáchá velké škody. 

Výhody lásky v zaměstnání v jejích počátečních fázích jsou opojné. 
Těšíme se do práce, často jsme výkonnější a třeba i jen myšlenka, že se 
každý den potkáme, nám dělá hezčí den. Bohužel, ty samé věci nás po 
rozchodu dostávají na kolena. Při pohledu na svého bývalého roníme 
slzy, vybavujeme si společně strávené chvíle v kanceláři, nebo žárlíme 
na všechny okolo a v mezičase spřádáme plány, jak ho dostat zpět. 
 Každodenní kontakt s bývalým/lou bolí. Každý rozchod má postupné 
fáze, kterými procházíme až do vyrovnání se se situací, kdy můžeme 
jít ve svém životě dál. Stav, kdy se po rozchodu stále vídáme, slýcháme 
nebo ještě hůř pracujeme na společném projektu, nám neumožní pro
cházet jednotlivými porozchodovými fázemi a my se stále točíme 
v kruhu toho nejbolavějšího momentu rozchodu. Obvykle tím přichá
zíme o energii, kterou potřebujeme k uskutečnění změny. Takže sílu 
podat výpověď máme čím dál menší.

Dalším rizikem může být zneužití nadřízené pozice jednoho z páru. 
Po skončení románku může ten s vyššími pravomocemi zneužít své 
nadřízené pozice a druhého bez jeho souhlasu přeřadit na jiné praco
viště nebo na jinou práci, aby on sám ho neměl pořád na očích. Aby 
ulevil svému trápení. Pro osobní pocit obou je to lepší řešení, ale...  
Co když jsme měli svoji práci, kolegy, pracoviště, pracovní projekt, 
firmu rádi? Ztratíme tak dva stabilní body v životě najednou – vztah 
a oblíbenou práci.

A tohle všechno se může stát, když „úplně nevinně“ začneme flirto
vat s kolegou nebo kolegyní. Ti z nás, kteří něčím podobným prošli,  
si po přečtení těchto řádků určitě říkají, nikdy více! Je potřeba se spálit 
na vlastní kůži?

Všem čtenářům časopisu STOP přeji milé, přátelské, ale raději ne
flirtující kolegy a kolegyně.
 Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Myšlenku na založení Fitness Clinic v sobě nosila Lea Vršecká dlouhou dobu. Zpo-
čátku to byl spíš jen takový sen. Sen, který dnes už majitelka komplexního pohybo-
vého centra snila každý den. A hlavou jí při tom běžela slova Walta Disneyho: 
„Všechny sny se mohou stát skutečností, pokud máme odvahu je následovat“. Určitě 
to nebyla jednoduchá cesta, ale toho, že si ji zvolila, rozhodně nelituje. Fitness Clinic 
poskytuje klientům své služby od loňského roku. Jaké a komu jsou určeny? Nejen 
o tom jsme si s výživovou terapeutkou, fitness trenérkou, instruktorkou psychomoto-
rického vývoje dětí Leou Vršeckou krátce popovídali.

K založení zmíněného centra vás jistě přivedly sny, ale ty by asi samy o sobě  
nestačily.
To je pravda. Zpětně si uvědomuji, že k tomu v podstatě směřoval celý 
můj profesní život. V době studií na vysoké škole v Českých Budějo
vicích jsem potřebovala nějak vykompenzovat věčné sezení nad 
skripty, takže jsem se stala pravidelnou návštěvnicí fitness centra.  
Šlo mi to tak dobře, že si toho všiml pan majitel a domluvili jsme se, 
že zkusím závody. Tak jsem se dostala až k čtyřleté závodní kariéře 
v bodyfitness. 
To jsou zkušenosti, které dnes určitě využijete a zúročíte.
Závodní dráha a získané zkušenosti mi hodně daly, ale zároveň mi 
pomohly uvědomit si, že se pro mě díky soutěžení stal pohyb, který 
jsem milovala, povinností, honbou za oceněními a snahou o co nej
lepší výsledky. Postupně jsem pochopila, že vrcholový sport není směr, 
kterým se chci dát, že cvičení v této podobě zdraví spíš škodí, než po
máhá. A to nebyl můj cíl. Cítila jsem potřebu vrátit se zpět k přiroze
nému pohybu a vnímání vlastního těla. Proto jsem se po ukončení 
závodní dráhy dala na studium různých fyzioterapeutických směrů 
a konceptů zaměřujících se na pohybovou terapii a práci s tělem. Mou 
profesní dráhu hodně ovlivnilo také narození dětí. Pohyb jsem začala 
chápat daleko komplexněji, poznala jsem, jak moc důležitý je z hle
diska psychomotorického vývoje první rok života. Proto je třeba věno
vat pozornost pohybovým stereotypům už u miminek a malých dětí, 
u starších dětí je pak především důležité položit základy pravidelného 
pohybu. Stejně tak jsem pochopila důležitost péče o těhotné ženy 

a maminky po porodu. Řada nastávajících maminek se v těhotenství 
pravidelnému pohybu vyhýbá. A přitom pravidelný pohyb je velkým 
pomocníkem. Samozřejmě s ohledem na aktuální zdravotní stav ma
minky a na stupeň těhotenství. A to samé platí po narození miminka. 
I tehdy je ale třeba cvičit pod dohledem, protože ne všechny sporty 
a cviky jsou v tomto období vhodné. Myslím, že jsme zatím prvním 
zařízením v republice, které nastávajícím maminkám i těm krátce po 
porodu takto ucelené služby nabízí.
A co lidé dříve narození? Má vůbec v pozdějším věku smysl s cvičením začínat? 
Fitness Clinic je takové zařízení, které své služby poskytuje lidem na
příč generacemi – od miminek po seniory. V tomto směru mě hodně 
ovlivnila jedna z mých klientek, které je dnes pětasedmdesát let. Těší 
se výbornému zdraví a pravidelné cvičení jí přináší nejen dobrý pocit, 
ale také zlepšení jejích pohybových schopností. U nás si starší lidé 
ještě mnohdy neuvědomují, jak důležité je věnovat pozornost sami 
sobě a svému zdraví. Obvykle řeší až své nemoci. Přitom se řady ne
duhů mohou pravidelným pohybem a zdravou stravou zbavit úplně, 
nebo jejich projevy alespoň výrazně zmírnit. Mojí snahou je, aby tu 
naše centrum bylo i pro klienty, kteří se chystají například na operaci 
a potřebují předtím zlepšit svou kondici a posílit určité svalové partie. 
A pochopitelně i pro ty, kdo by chtěli naše zařízení brát jako navazu
jící prvek a pokračovat ve cvičení, se kterým začali pod dohledem lé
kařů nebo fyzioterapeutů ve zdravotnickém zařízení. To ve svém 
důsledku povede k výrazně kratší době jejich rekonvalescence.

Zmínila jste zdravou stravu. O té bohužel začínáme vážně uvažovat většinou až 
tehdy, když nás něco začne trápit, nebo se nám to, co ukazuje váha, ani trochu 
nelíbí. 
Neřeknu vůbec nic nového – každý z nás by se měl stravovat zdravě. 
V současné době počet lidí, kterým se to, co vidí na váze, nelíbí, roste. 
Je to do jisté míry dáno i tím, že covid19 nám tak trochu obrátil ži
vot naruby. Vezměme jen, kolik lidí pracovalo z domova, řadu spor
tovních aktivit jsme si museli odpustit, o kolik víc času jsme trávili 
doma u televize, děti a studenti měli online výuku... Zcela pochopi
telně šla u některých z nás váha nahoru. Ale ruku na srdce. Opravdu 
to tak muselo být? Vždyť cvičit se dá i doma, mohli jsme nechat od
počinout výtah a jít po schodech... Nějaké to kilo navíc se dá shodit 
„celkem snadno“. Co se týká jídla, tak určitě není dobré začít s něja
kou drastickou dietou. I pokud budete jíst zdravě, můžete si občas  
dopřát něco „nezdravého“. Pro začátek bohatě stačí řídit se pravidlem 
80/20. Osmdesát procent našeho energetického příjmu by se mělo 
skládat z nutričně bohatých potravin, díky kterým doplníme většinu 
živin pro zdravý život, zbylých dvacet můžeme využít na zmrzlinu, 
skleničku vína, popcorn k filmu...). A když přidáte dostatek pohybu, 
určitě se vám pohled na váhu zase začne líbit. Horší je, když si někdo 
svou nadváhu pěstuje roky. Velikost XXXXL nezměníme na kon
fekční třicet osmičku z měsíce na měsíc. Tady to už bude chtít hodně 
pevnou vůli, pravidelný pohyb, trpělivost, spolupráci s odborníky, dů
slednost... Ale ani u lidí s vyšší nadváhou není nic ztraceno. Rádi vám 
poradíme a pomůžeme. Zdraví každého klienta je u nás na prvním 
místě a maximum uděláme i pro to vaše. Kontakt: Fitness Clinic,  
Jindrova 3074/56, www.fitnessclinic.cz, recepce@fitnessclinic.cz,  
tel. 602 202 272. Otevírací doba: pondělí – pátek 6.00 – 22.00,  
sobota 8.00 – 20.00, neděle 8.00 – 20.00. Eva Černá

Všechny sny se mohou stát skutečností
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Vyšehořovice – obec s několika  
zříceninami
Autobusem číslo 344 z Černého Mostu dojedeme do obce Horou
šany, kde vystoupíme a vydáme se po silnici směr Nehvizdy. Před 
modrým můstkem nad silnicí E 65 odbočíme doleva na cestu, po níž 
asi po jednom kilometru dojdeme k pomníku parašutistů a infor
mační tabuli o událostech. Na tomto místě 29. 12. 1941 seskočili Jo
zef Gabčík a Jan Kubiš, kteří se podíleli na atentátu na říšského pro
tektora Reinharda Heydricha. Seskočili ale na jiném místě, než bylo 
naplánováno. Měli seskočit u Ejpovic u Plzně. Gabčík se při seskoku 
zranil. Výstroj si schovali u zahradníka Sedláčka v zahradním domku, 
kde i přečkali svoji první noc. Výstroj si poté postupně odnášeli. 
První dveře, na které Jan Kubiš zaklepal, byly dveře fary v Nehviz
dech. Od faráře Františka Samka se dověděli, kde jsou. Farář jim 
zprostředkoval i spojení s dalšími lidmi. Zajímavé je, že jeho gestapo 
nikdy nezatklo. Zemřel po válce v roce 1961. Za pomoci mlynáře 
Bumana z Horoušan navázali Gabčík s Kubišem spojení s odbojovou 
organizací, která jim poskytovala byty v Praze a další pomoc. Od je

jich pomníku se vrátíme 
zpět k modrému můstku, 
který přejdeme. Dojdeme  
na náves v Nehvizdech 
s kostelem sv. Václava, kde 
prosil o pomoc Kubiš. Pů
vodně románský kostel byl 
několikrát přestavovaný.  
Vedle něho najdete další po
mník obětem válek, kde je 
i pamětní deska parašutistů. 
Od kostela pokračujeme 
vlevo a ulicí Toušeňskou 
vpravo. Přejdeme semafor 
a jdeme rovně po cyklos
tezce mladou lipovou alejí, 
která byla vysázena ke stému 
výročí založení Českoslo
venska a posléze pokraču

jeme ulicí Na Zámku podél nových domů k hřišti. Před hřištěm  
odbočíme doprava k silnici a po ní míříme doprava nahoru. Na kři
žovatce s restaurací pokračujeme doleva. Kolem autobusové zastávky 
dojdeme po silnici do Vyšehořovic. Přímo v centru nás upoutá zříce
nina gotické tvrze. Ve druhé polovině třináctého století, při novém 
kolonizačním vysazení, zde vznikla vesnice s pravidelnou silniční zá
stavbou. Při její jižní straně vystavěla vyšehradská kapitula románsko
gotický kostel sv. Martina a při její severní straně byl vybudován po
plužní dvůr s raně gotickou tvrzí. Nejstarší stavbou byla čtverhranná 
obytná věž. Objekt tvrze byl ještě v druhé polovině 17. století obyva
telný, ale vrchnost jej využívala už převážně jen k hospodářským úče
lům. V polovině minulého století byly věž i ostatní stavby tvrze 
z velké části zříceniny a těmi zůstávají dodnes. Tvrz je bez problémů 

přístupná, ale raději se ohlaste na vrátnici vedle vjezdu do dvora. 
Další velmi zajímavou zříceninou je kostel sv. Martina. Původní jed
nolodní pozdně románský kostel byl v druhé polovině čtrnác
tého století pozdně goticky upraven a rozšířen o věž před západním 
průčelím. V roce 1677 kostel vyhořel a až v roce 1769–70 bylo při
stoupeno k odstranění částí vyhořelé stavby a výstavbě nového barok
ního kostela. Dodnes se z původního kostela dochovala pouze věž 
a samostatně stojící zříceniny čtvercového románskogotického pres
bytáře postaveného z řádkových pískovcových kvádrů. V jižní stěně je 
široké gotické okno s lomeným záklenkem, dodatečně proražené ve 
druhé polovině čtrnáctého století. Ve vrcholu východního štítu se za
chovala kamenná deska s vytesaným otvorem ve tvaru kříže, který 
osvětloval spolu s dalšími dvěma okénky prostor bývalého krovu. 
V severní stěně je raně gotický sanktuář ukončený lomeným záklen
kem. Vnitřek presbytáře je sklenut těžkou křížovou klenbou bez že
ber. Na jižní straně presbytáře roste mohutný břečťan, který v roce 
1913 zasadil zdejší dlouholetý farář J. Houdek. Jeho hrob se nachází 
před presbytářem. Dále patří k areálu zřícenina zvonice z druhé polo
viny patnáctého století, která vyhořela roku 1677.  

Je to mohutná čtyřboká stavba. Proti ní stojí budova bývalých chlévů. 
Vyšehořovice se vám budou zaručeně líbit. Pokračujeme po hlavní 
silnici dolů ven z obce, na třetí křižovatce u domu č.p. 31 odbočíme 
na polní cestu mezi domky, kde se ocitneme před potokem Výmola 
a jdeme doprava podél něj proti proudu. Později pokračujeme horem 
po louce a na jejím konci se dáme doprava nahoru na polní cestu le
movanou křovím, až dojdeme k závoře. Vyjdeme u silnice a zde se 
dáme doleva do Horoušan a zde doleva k rybníku, u kterého už jsme 
dnes byli. Za hospodou odbočíme doleva a ulicí Šámalova se dosta
neme ven z obce. U cedule okres Kolín jdeme doprava zpevněnou, 
posléze polní, cestou. Dojdeme na rozcestí s domy a zde pokraču
jeme stále rovně. Na kraji Úval zamíříme vlevo dolů směr koupaliště. 
Kolem něho projdeme a na větší křižovatce odbočíme doprava, kde 
se napojíme na zelenou turistickou stezku směřující k nádraží v Úva
lech, odkud vlakem dojedeme zpět do Prahy. Máme za sebou krás
ných dvacet kilometrů. KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2016: Otevření depozitáře a nové centrum fotografie
V pondělí 12. března 2016 zahájilo provoz nové rehabilitační a fyzio
terapeutické centrum Balneo Lípa v Poliklinice Lípa Centrum Nové 
Butovice. „Chtěli jsme využít uvolněné kancelářské prostory v přízemí 
 polikliniky pro medicínské účely a především pro potřeby občanů městské 
části,“ řekl při otevření starosta David Vodrážka. Rekonstrukce pro
storu trvala přibližně rok.

Před necelými dvěma lety byl v Červeňanského ulici na Velké 
Ohradě položen základní kámen Centrálního depozitáře Umělecko
průmyslového musea v Praze. 
Po 21 měsících výstavby byl 
depozitář 4. dubna slavnostně 
otevřen a představen. „Symbo-
lickou pásku přestřihla ředitelka 
muzea Helena Koenigsmarková  
společně s ministrem kultury 
Danielem Hermanem a Fran-
tiškem Vaculíkem, generálním 
ředitelem společnosti PSJ, která 
budovu postavila,“ informoval 
zpravodaj.

V pátek 24. června uvedl 
Magistrát hl. m. Prahy do 
zkušebního provozu světel
nou signalizaci na nepře
hledné křižovatce ulic Jere
miášova a Poncarova. 
„O semafory zde jsme usilovali 
od roku 2013, kdy byla křižo-
vatka uvedena do provozu,“ řekl starosta Vodrážka. „Pro bezpečnost do-
pravy je to opravdu důležité a jsem velmi rád, že semafory konečně fun-
gují,“ dodal.

Koncem srpna se dočkala celkové rekonstrukce i nevzhledná bu
dova obchodního centra uprostřed sídliště Velká Ohrada. „Společnost 

Obr nad Botičem
Myšlenka spojit strmé svahy nuselského údolí hrála v hlavách archi
tektů již v období první republiky. Původní návrh železobetonového 
mostu vypracoval Stanislav Bechyně a již tehdy se počítalo s mož
ností zřízení spodní mostovky pro rychlodráhu. Velkolepý plán začal 
být realizován až o mnoho let později, na sklonku šedesátých let, 
kdy se na pankrácké pláni začaly ve velkém stavět obytné domy.  
Od samého začátku se počítalo 
s tím, že tubusem mostu bude jezdit 
podpovrchová tramvaj, která oblast 
spojí s centrem města. Konstruktéři 
v pražském ČKD již vyvíjeli první 
soupravu označovanou jako R1. 
 Nakonec však dostalo přednost kla
sické metro, které prosadili sovětští 
poradci. Dvoukolejná trať uvnitř tu
busu ale výstavbu dosti zkompliko
vala. Vozy metra byly totiž daleko 
těžší než původně zamýšlená tram
vaj a projektanti museli do kon
strukce vmontovat ocelový rošt, 
který roznáší tlak i na boční stěny. 
Most prošel zatěžkávací zkouškou 
statiky, při které na něj najelo něko
lik desítek tanků. Zkouška dyna
mická byla provedena dokonce rake
tovými motory. Nad nuselským údolím se tak od počátku sedm 
desátých let klene 485 metrů dlouhý most s železobetonovou  
konstrukcí a čtyřmi pilíři. Z výšky 42,5 metru se zrcadlí ve vodách 
Botiče a přetíná jednu celou pražskou čtvrť. Monstrózní stavba byla 

uvedena do provozu 22. 2. 1973. Most se nejprve nejmenoval podle 
údolí, do kterého hrdě shlíží. Po svém dokončení byl pojmenovaný 
jako most Klementa Gottwalda jakožto pocta prvnímu „dělnic
kému“ prezidentovi. Jeho původní pracovní název Nuselský most se 
stal oficiálním až v roce 1990. Ve svých počátcích byl omezen pouze 
na lokální dopravní vztahy, jelikož v té době ještě nebyl dokončený 

navazující úsek severojižní magist
rály na pankrácké straně. Metro 
linky C začalo v tubusu pravidelně 
jezdit až o více než rok později, 
v květnu roku 1974. Přes svou ne
spornou nezastupitelnou roli v praž
ské dopravě má i svou temnou 
stránku. Nechvalně proslul jako 
místo, na kterém se rozhodli skončit 
život ti, kteří nevěděli, jak s ním dál. 
Statistiky uvádí, že si zde skokem 
do údolí vzalo život mezi 200 až 
300 lidí. Jejich památku od roku 
2011 připomíná v parku Folimanka 
přímo pod Nuselským mostem po
mník Krištofa Kintera Z vlastního 
rozhodnutí. V každém případě je 
most jednou z nejcitovanějších sta
veb, kterou v Praze můžeme najít. 

Jeho jméno často padá zejména v dopravních špičkách, protože 
otázka „Stojí, nebo jede Nuselák?“ je zvlášť pro věčně uspěchané 
Pražany stejně zásadní jako ta klasická, existenciální „Být či nebýt?“
 Andrea Říčková

OC Velká Ohrada, která objekt nedávno koupila, má spolu s partnerskou 
společností Amigal Group ambiciózní plán na rozsáhlou revitalizaci pře-
devším vnitřních prostor a na jejich smysluplné využití ve prospěch obyva-
tel sídliště,“ uvedl STOP.

V srpnu vybudovala společnost Lidl ve vnitrobloku Kettnerova – 
Horákova nové dětské hřiště za 1,6 milionu korun. „Došlo k tomu 
v rámci programu Rákosníčkova hřiště. Praha 13 se umístila mezi deseti 
městskými částmi a obcemi, které byly v hlasovací soutěži úspěšné,“ infor
moval zpravodaj.

Ve středu 21. září začala de
molice železobetonového 
silničního mostu v ulici Na 
Zlatě, o které rozhodla Rada 
hl. města Prahy v srpnu to
hoto roku. „Most byl ve velmi 
špatném technickém stavu 
a náklady na rekonstrukci by 
byly neúměrně vysoké. Jeho 
odstranění současně zlepší 
vzhled budované pěší zóny  
od stanice metra Nové Buto-
vice k poliklinice Lípa,“ stojí 
ve STOPu.

Ve čtvrtek 13. října pak 
bylo v Seydlerově ulici slav
nostně otevřeno nové cent
rum fotografie Czech Photo 
Centre. „Prvotním impulsem 
byla potřeba vybudování kva-

litního archivu pro fotografie ze soutěže Czech Press Photo a vytvoření 
místa, kde se mohou setkávat fotografové,“ uvedla ředitelka centra i sou
těže Veronika Souralová. Na prostranství před centrem navíc vyrostla 
dvanáctimetrová plastika Trifot od Davida Černého, odkazující na 
historii fotografie. Robert Šimek

STALO SE V ÚNORU

FO
TO

: T
OM

ÁŠ
 AD

AM
EC

, A
KT

UÁ
LN

Ě.C
Z



ÚNOR 2022 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22722

Pomoc seniorům s chytrým 
telefonem nebo tabletem
Spolek Moudrá sovička pomáhá starším lidem používat správně 
a bezpečně nové technologie a služby. Služby spolku vycházejí od po
třeb a přání konkrétních seniorů, s nimiž se setkáváme – ať už při in
dividuální pomoci, na seminářích, kurzech, nebo nově při výjezdech 
mobilního centra. Získané zkušenosti, časté diskuze se seniory, vývoj 
nových technologií a služeb, a nakonec i další události nás utvrdily 
v tom, že je třeba změnit přístup ke stárnutí a stáří. Generacím seni
orů máme efektivně pomáhat a přispívat v různých oblastech k tomu, 
aby se jim žilo lépe a aby nebyli vyčleňováni ze společenského dění 
a to např. v oblasti používání nových technologií a služeb. 

Náš spolek nabízí seniorům širokou škálu programů, které jsou šité 
na míru jejich potřebám. Zaměřujeme se na vzdělávání v oblasti práce 
s chytrým telefonem, tabletem, počítačem a notebookem, tlačítkovým 
telefonem, chytrou televizí a s nimi spojenými službami. Podle potřeb 
zájemců řešíme vzdělávání buď formou kurzu, semináře, individuální 

pomoci. Pomoc může být prezenční nebo distanční, v knihovně, klubu 
nebo u seniora doma. Vždy také preferujeme, aby se zájemce vzdělával 
na svém zařízení, kde si přímo vyzkouší nebo nastaví to, co potřebuje.

Zatímco v roce 2015 jsme u klientů hodně řešili zapnutí a vypnutí 
počítače, levé a pravé tlačítko myši, jak se dostat na internet a jak pra
covat s průzkumníkem souborů, tak letos už učíme seniory sdílet 
fotky, používat whatsapp, posílat fotky emailem, bezpečně se pohy
bovat na internetu, internetové bankovnictví... Jsme velmi rádi a hrdí, 
jaký kus práce senioři za těch pár let udělali, jakou mají vůli a odhod
lání učit se novým věcem. To nás motivuje a utvrzuje v tom, že práce, 
kterou společně děláme, má smysl. 

Největší zájem je o prezenční semináře, kurzy pro více lidí a indivi
duální pomoc. Všechny tyto služby již několik let nabízíme ve spolu
práci s městskou části a Střediskem sociálních služeb Prahy 13 míst
ním seniorům. Zmíněné semináře jsou zaměřeny na téma Jak pracovat 
s chytrým telefonem a tabletem a jsou určeny jak pro začátečníky, tak 
mírně pokročilé uživatele zařízení. 

Naším úkolem pro nejbližší roky je věnovat starším lidem ještě více 
péče prostřednictvím asistentů, kteří jim budou lidsky a trpělivě po
máhat v tom, jak správně a bezpečně využívat jejich zařízení. Chceme 
se také zaměřit na to, aby se zlepšil pohled mladších lidí na generaci 
dříve narozených. 

Nyní v Sovičce pracuje deset lidí, převážně z oboru informačních 
technologií. Pracují jako lektoři, digitální asistenti, administrátoři 
nebo koordinátoři. Sovička spolupracuje i se studenty. Od roku 2015 
pomohli naši pracovníci a více než 8 000 seniorů. Seniory oslovujeme 
například prostřednictvím vedoucích seniorských klubů, knihoven 
a dalších institucí. Zájemci o naše služby se mohou přihlásit na našich 
webový stránkách, emailem na seminar@moudrasovicka.cz nebo  
na bezplatné lince 800 220 044. 

Za rok 2021 máme za sebou více než dvě stě padesát výjezdů a navští-
vili jsme přes osmdesát měst a obcí a s novými technologiemi a službami 
jsme pomohli dvěma tisícům seniorů. Většinu účastníků naší výuky tvoří 
ženy – 80,7 %. Nejstarším účastníkem je šestadevadesátiletá „studentka“ 
z královéhradeckého kraje. Průměrný věk studentů je 73 let. Mezi jejich 
nejoblíbenější aplikace patří například Google Lens, Záchranka, Mapy.cz 
nebo Whatsapp. Tomáš Hubálek, předseda spolku

Jóga pro seniory ve studiu  
Peace Yoga

Pokud vás trápí bolesti 
zad či kloubů, vysoký 
krevní tlak, špatný spá
nek nebo si prostě 
chcete zacvičit pod od
borným dohledem? Mů
žete přijít každou středu 
od 10 hodin do jógo
vého studia Peace Yoga 
na jógu pro seniory, 
která je ideální cestou, 
jak zlepšit nejen své fy
zické zdraví, ale vyladit 
i svou mysl do psychické 
pohody.

Lekce jógy je vedena 
v klidném tempu, cvi

čení je šetrné k pohybovému aparátu a vždy se cvičí s ohledem ke spe
cifickým potřebám a fyzickým schopnostem každého jednotlivce. 
Proto je lekce určena nejen dříve narozeným, ale i lidem s určitým 
zdravotním omezením či nadváhou nebo větší zatuhlostí svalů či 
kloubů. 

Můžete přijít bez rezervace, ale budeme rádi, když nám dáte  
dopředu vědět (emailem, telefonem, přes rezervační systém  
https://peaceyoga.isportsystem.cz). Více na www.peaceyoga.cz,  
info@peaceyoga.cz, tel. 725 239 911. Petra Kubrová 

Pozastavení seniorských 
volnočasových aktivit trvá
V minulém vydání jsme vás informovali o pozastavení volnočasových 
aktivit a setkávání seniorů v Domě sociálních služeb Lukáš. Vzhledem 
k tomu, že nepříznivá epidemiologická situace trvá, veškerá omezení 
a opatření jsou nadále v platnosti. Na stránkách Střediska sociálních 
služeb Prahy 13 www.sssp13.cz najdete aktuální informace. -red-
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KONCERTY
16. 2. st 19.30 BLUEGRASS CHANNEL... Duel Bluegrass Band & Sunny Side
Spolkový dům, K Vidouli 727

24. 2. čt 19.30 ASONANCE
Skupina Asonance patří k nejstarším skupinám působícím na české folkové scéně – 
její vznik se datuje až do roku 1976. Skupina patří k uznávaným interpretům 
irských a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb jako jsou reel, jig nebo 
hornpipe.

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
   5. 2. so 19.00 Brtnická, Tichá, Zahradnický:  
   THIN SKIN, WORK IN PROGRESS
25. 2. pá 19.30 Stránský, Čtvrtník: LAST DROP
V rámci festivalu Malá inventura.

DĚTI
13. 2. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI A RODIČE
18.–20. 2.  pá–ne FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
26. 2. so 16.00 Eli a kol.: ŠKATULENÍ
V rámci festivalu Malá inventura.

OSTATNÍ AKCE 
12. 2. so 14.00 SWINGOVÁ TANČÍRNA
Tancujete swing nebo s tím chcete začít? Pak vás zveme na náš odpolední swingový 
čajový dýchánek, kde si můžete zatančit s ostatními a naučit se (či si připomenout) 
kroky na lekci vedenou našimi zkušenými lektory z taneční školy Swing Busters.

26. 2.–1. 3. MASOPUST

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

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

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete  
na www.mlejn.cz nebo na www.facebook.com/kdmlejn. 
 
Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím portálu GoOut na našich webových stránkách 
nebo na www.goout.net.

PROGRAM KLUBU MLEJN

Mlejn oživí tradici oslav 
masopustu
Masopustní hodování, taneční neděle nebo průvod maškar, to vše mů
žete zažít od 26. února do 1. března v KD Mlejn a blízkém okolí. Po 
dlouhé pauze oživíme tradici masopustních oslav. Že nemáte masku 
a neumíte tančit? Nevadí. Poslední únorový víkend si u nás masku do 
slavnostního průvodu můžete vyrobit. Pod vedením loutkáře Karla 
Vostárka budeme v průběhu obou dnů tvořit masky z kartonu, Lucie 
Silkenová v neděli dopoledne nabídne dílnu výroby rytmických hu
debních nástrojů. 

Taneční veselí zahájí dětský folklorní ples v podání malých tanečnic 
a tanečníků ze souboru Lučinka. Po celý den bude restaurace Mlejn 
nabízet zabijačkové hody, na kterých nebude chybět tlačenka, ovar,  
jitrnice nebo jelito. 

V pondělí se masopustní menu přesune do restaurace Staré kino   
ve Spolkovém domě, K Vidouli 727. Na výběr bude zabijačkový guláš, 
huspenina a další tradiční i netradiční vepřové pochoutky. To vše  
s živou hudbou k tanci i poslechu. 

Oslavy zakončíme v úterý 1. března maškarním průvodem. Ten  
vyjde v 17.00 hodin od hřiště U Sovičky v Centrálním parku, uvítáme 
účast v tradičních masopustních maskách. Společně s chůdaři, maška
rami, muzikou a tanečníky se vydáme ke KD Mlejn, kde průvod za
končí masopustní pásmo folklorního souboru Lučinka, symbolické 
pochování basy a vyhlášení nejlepší masky. 

V průběhu oslav bude otevřena kavárna Bar Mlejn ve foyer divadla, 
na zakončení masopustního průvodu se můžete těšit také na teplý čaj, 
grog nebo svařák. Program maškarního úterý je zdarma, vstupenky  
na folklorní ples, taneční zábavy a více informací k dílnám najdete 
také na www.mlejn.cz.  

Program: 
• sobota 26. února 
  10.00 – 13.00 a 14.00 – 17.00 – Dílna výroby masek s Karlem  
  Vostárkem, KD Mlejn – sály 205 a 206

• taneční neděle 27. února
   10.00 – 13.00 – Dílna výroby masek s Karlem Vostárkem,  
KD Mlejn – sály 205 a 206 

   10.00 – 13.00 – Dílna výroby hudebních nástrojů s Lucií  
Silkenovou, KD Mlejn – foyer 

  15.00 – Folklorní soubor Lučinka – Dětský folklorní ples, hlavní   
  sál KD Mlejn, masopustní menu v restauraci Mlejn

• masopustní pondělí 28. února
  Masopustní nabídka v restauraci Staré kino, Spolkový dům 

• maškarní úterý 1. března
  17.00 – Maškarní průvod ke KD Mlejn, začátek na hřišti U Sovičky  
  v Centrálním Parku
  17.30 – Folklorní soubor Lučinka – Masopustní taneční pásmo, 
  pochování basy a vyhlášení nejlepší masky, před foyer KD Mlejn
 Eva Roškaňuková
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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 Levné opravy praček a prodej opravených.  
Likvidace zdarma. PO–PÁ 9–21 hod. Tel. 603 878 406. 

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

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Nabízím malířské práce, štukování stěn i stropů. 

Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 

Tel. 606 662 223.
 o ÚČETNICTVÍ pro OSVČ, s.r.o., a.s., neziskové org., 

SVJ, aj. www.ucetnictvi-su.cz, tel. 776 308 866. 
 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN: REVIZE ELEK-

TRICKÉHO zařízení domů, SVJ, BD, škol, organizací, 
odstranění revizních závad. Revize el. spotřebičů, 
nové el. vedení, výměny, opravy v bytech, domech, 
provozovnách atd. www.elektrikarerben.cz, 
tel. 604 516 344.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o PEDIKÚRA, tel. 603 910 026. 
 o OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – 

NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN DVEŘÍ 
– SÍTĚ PROTI HMYZU. Tel. 733 720 950, 
pavel.janci@email.cz.

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

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

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

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

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

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 
Mžiková, 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

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

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

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

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

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

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

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

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.

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
 žaluzie vertikální a horizontální  
 sítě proti hmyzu  látkové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 15 % z celkové ceny! 

30 let  

na trhu!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 19 letou tradicí



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2022 25tel. 235 011 229 • inzerce@praha13.cz • ÚNOR 2022 25

INZERCE

 o PŘÍJEM NOVÝCH PACIENTŮ
MUDr. HAVELKOVÁ MICHAELA – STOMATOLOGIE,
KE ZDRAVOTNÍMU STŘEDISKU 447, ŘEPORYJE.
TEL. 603 335 232, 251 613 217.

 o Bachovy esence na míru. 
bachovky.stepankova@gmail.com.

 o HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen, tel. 603 910 026.
 o KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE NA LUŽINÁCH. 

TEL. 777 538 448.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o. od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidlopro� rmupraha.cz.
 o Doučování a hlídání dětí, zkušená učitelka. 

Tel. 607 510 795.
 o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA. Vyučované obory: 

KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, 
KLARINET, HOBOJ. Výuka  probíhá individuální formou. 
INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec. e-mail: 
radostnahudba@seznam.cz. Tel. 602 646 628.

 o Hledám paní/babičku na občasné hlídání malého 
chlapečka bez nároku na � n odměnu, ale pro radost. 
Tel. 704 287 816.

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

 o Zavedené kadeřnictví (kočárkárna) u metra Lužiny 
– od roku 2010 – hledá na žl. kadeřnici (3 000), kosmet. – 
řasy (2 000), manikérka (2 000).  Tel. 603 890 000. 

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

 o Gymnázium Jaroslava Heyrovského přijme 
kuchaře/kuchařku. Nástup dohodou. Své nabídky 
zasílejte na e-mail: krepinska@gymjh.cz.

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

ZAMĚSTNÁNÍ

RŮZNÉ

Realitní služby, jaké si přejete

T

jaké si přejete

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

Anděl

Bc. Elena Artamonova

BYTY

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

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

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

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

 o Koupim byt 2+kk na Lužiny nebo Jinonice, přímo 
od majitele. Tel 608 239 091.

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

Sběratel koupí knihy a komiksy

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

Tel. 732 248 449  



 
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 
 

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY
Soukromá gynekologická praxe 

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

Poskytujeme komplexní léčebně-preventivní 
péči ve spolupráci se všemi velkými 

zdravotními pojišťovnami.
Věnovat se Vám budou

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

gynekologie.hurka@imunogen.eu

po   8–18
út   8–15

čt   8–18
pá   8–13

ORDINAČNÍ HODINY:

PEDIKÉRKA, MANIKÉRKA
                            NEHTOVÁ DESIGNÉRKA

Dita Burešová
Tel.: 605 286 055

Böhmova 1976/1
Studio Charmant

Praha 5 - Lužiny

VZPOMÍNÁME

 o Dne 15. února 2022 vzpomeneme již 16. smut-
ného výročí odchodu paní Marcelky PFOBOVÉ 
z Velké Ohrady, milující a vzorné maminky Tomáška 
a Karolínky. Dotrpěla v manželství nad ránem 
po sv. Valentinu ve věku 33 let. Spí svůj  věčný sen 
na Chodovském hřbitově (urn. hrob č. 781), v našich 
srdcích však žije dál. Nikdy nezapomenou a za 
vzpomínku přátelům děkují Bílkovi, rodiče.

Profi služby Praha 13 

BEZPEČNOST PRÁCE                                                                                                                                            
POŽÁRNÍ OCHRANA 

  • Požární dokumentace, registr rizik,                                                                       
     kategorizace prací, ISPOP

  • Školení BOZP, PO, kontroly pracoviště 
     odborně způsobilou osobou 

  • Zastupování při kontrolách 

Tel. 602 386 368                                                                                                                                  
milan@ekobena.cz     

Top Esthetic je součástí sítě očních klinik Lexum.

Poliklinika Hůrka
Sluneční nám. 2588/14, Praha 13

Objednat se můžete na tel. 774 704 022

• vyšetření optometristou a předpis brýlí
• krátké objednací termíny
• 9. 2. a 23. 2. 2022 ZDARMA

OČNÍ OPTIKA
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1

Z220123_TopEsthetic_Inzerce_Optika_Hurka_Zpravodaj Stop.indd   1Z220123_TopEsthetic_Inzerce_Optika_Hurka_Zpravodaj Stop.indd   1 14.01.2022   11:0414.01.2022   11:04

MŠ Šikulka, Praha 13, Hostinského 1534 
hledá od 1. března 2022 učitelku MŠ 

(i nekvalifikovanou) na poloviční 
pracovní úvazek. Uvítáme flexibilitu a hezký 

vztrah k dětem. Životopis zasílejte na adresu: 
reditelka@skolka-sikulka.cz. 

Tel. 235 519 268.
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INZERCE

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!

F Š E C H N O P R O V A Š E

Z D R A V O T N I C K É P O T Ř E B Y

D M D R O G E R I E

F R U I T I S I M O

M O J E A M B U L A N C E

H E R B A Z D R A V Á V Ý Ž I V A

B E N U L É K Á R N A

D N Y

ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY

LUŽINY

22-01-13-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd   1 14.01.2022   12:01:32

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

  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.

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ

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

Úterý 1. 2. • 13.00 – 15.30 
Kreativní dílny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Každé úterý můžete navštívit dílny otevřené vaší kreativní 
duši. Podrobnosti v dětském oddělení. Vstup na akci je 
volný.

Čtvrtek 3. 2. • 13.00 – 15.00
Trošku jiné odpoledne v knihovně
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Každý čtvrtek můžete v knihovně prožít trošku jiné odpole-
dne – setkávání dětí a mládeže s pracovníky nízkopraho-
vého Klubu Jedna Trojka. Vstup na akci je volný.

Pátek 4. – neděle 6. 2.
Ledová města 2022
Pojďte společně s námi o pololetních 
prázdninách provést děti historií i současností našich měst, 
ukázat jim zajímavá místa a třeba je i zapojit do kulturního 
dění a života ve městě. 
PO Rondel zve všechny příznivce akce Ledová Praha, která 
se v roce 2022 rozšiřuje i do dalších měst! Nepředvídatelná 
epidemiologická situace a s ní spojená rizika nás přivedly 
k novince, která by mohla pomoci všechny překážky překo-
nat. Společně s krajskými organizátory připravujeme až 13 
tzv. Ledových měst, která se přidají k Praze a otevřou své 
brány dětským návštěvníkům. Připravena pro vás budou 
muzea, výstavy i doporučené zajímavosti od místních 
znalců. Již nyní se můžete přihlásit na webových stránkách 
www.ledovamesta.pionyr.cz. Kdo chce vyrazit na tuto akci 
společně s členy oddílu Rondel, sledujte informační kanály 
oddílu nebo nám napište.

Středa 9. a sobota 19. 2.
Webinář a Den otevřených dveří ve Škole Celým  
srdcem
Radouňova 1, Řeporyje
Volají si s lidmi po celém světě, o přestávce chodí do přírody, 
rádi vyrábějí, dávají si výzvy, vzájemně se oceňují a učí se do-
sahovat svých cílů – to jsou děti a učitelé Školy Celým srdcem 
v Řeporyjích. Škola se zaměřuje na rozvoj celého člověka 
skrze zdravé společenství, křesťanské prostředí a výuku 
v souvislostech. Seznamte se s týmem školy a zeptejte se na 
cokoli, co vás zajímá a to na webináři 9. 2. nebo na Dni ote-
vřených dveří 19. 2. Více informací na www.celymsrdcem.cz.

Sobota 12. 2. • 10.00
Pohádkové dopoledne
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa, 
 Fingerova 2186, Nové Butovice
Zveme vás na pohádku O zlatých sušenkách – na motivy po-
hádky Boženy Němcové. Hraje soubor Divadla Glans. Jed-
notné vstupné je 90 Kč (pokladna je otevřena hodinu před 
začátkem představení). Při vstupu do sálu se diváci musí 
řídit aktuálně platnými hygienickými předpisy. 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Středa 16. 2. • 16.00 – 17.00 
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1   
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–6 let a rodiče, tento-
krát na téma Kolo, kolo, mlýnský. Registrujte se předem na 
olga.vlasakova@mlp.cz, telefonicky na čísle 770 130 281 
nebo osobně v pobočce Lužiny. Vstup na akci je volný.

Pátek 18. 2. • 10.00 – 11.00
Literární hrátky  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1  
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–6 let a rodiče, tento-
krát na téma Kolo, kolo, mlýnský. Registrujte se předem na 
olga.vlasakova@mlp.cz, telefonicky na čísle 770 130 281 
nebo osobně v pobočce Lužiny. Vstup na akci je volný.

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

Čtvrtek 24. 2. 
Den otevřených dveří 
Německá škola v Praze, Schwarzenberská 700/1,  
Jinonice
Zveme vás na Den otevřených dveří na českém gymnáziu 
(od 6. třídy) Německé školy v Praze – 15.00–17.00 hodin 
osobně, 17.00–18.00 hodin on-line.  
Více informací na www.dsp-praha.org.

Čtvrtek 3. 3. • 16.45
Masopustní průvod
Před FZŠ Trávníčkova  
FZŠ Trávníčkova spolu s FZŠ Mezi Školami vás zvou na maso-
pustní průvod. Všichni, kteří mají rádi dodržování tradic, se 
mohou zapojit do letošního masopustního průvodu v mas-
kách. Akce bude začínat před FZŠ Trávníčkova. Společně  
se v průvodu projdeme po okolí a vše slavnostně zakončíme 
na místě srazu. 

Sobota 5. 3. • 14.00
Badmintonový turnaj smíšených dvojic „O Zlatou  
raketu Prahy 13“
Jeremi Sport, Jeremiášova 2581/2
Ženy mají na turnaji startovné zdarma, muži 300 Kč.  
Občerstvení pro soutěžící bude zajištěno.  
Dotazy a přihlášky zasílejte do pátku 4. 3. (12.00 hod.)   
Jaroslavu  Matýskovi na e-mail matysekj@praha13.cz,  
tel.  607 613 652. 
 

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
Venkovní expozice je v únoru otevřena denně 9.00–16.00, 
skleník Fata Morgana út–ne a svátky 9.00–16.00, vinotéka 
sv. Kláry po–ne a svátky 9.00–16.00. 
 
Neděle 2. 1. – 25. 12. • 13.00 – 15.00 
Nedělní sklep – komentované prohlídky expozicí  
výroby vína 
Komentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací 
na závěr. Nakoukněte, kde zpracováváme naše hrozny 
a ochutnejte vína kompletně vyrobená v botanické zahradě. 
Sraz a začátek prohlídky u pokladny Kovárna v ulici Trojská. 
Zastávka autobusu 112 Kovárna.

Pondělí 17. 1. – čtvrtek 31. 3. 
Jak krmit ptáky? – fotografická výstava
Krmit či nekrmit? To je oč tu běží. 
Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je 
plná užitečných informací. K vidění v prostorách venkovní 
Ornamentální zahrady. Panely představí nejnovější po-
znatky v oblasti celoročního přikrmování ptáků v našich za-
hradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší 
krajině a na výstavních panelech naleznete také vyobrazené 
základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou dů-
ležitá nejen v horkých letních dnech. 

Pátek 21. 1. – sobota 26. 3.
Džungle, která nespí
Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skle-
ník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džun-
gle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu 
kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro 
vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kte-
rém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají 
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KALENDÁŘ AKCÍ

v noci a omamně voní. Magicky nasvícený vodopád šumí 
a skleníkem se nese koncertování tropických žabek... 
Akce je určena především pro dospělé a starší děti. 
Každá netradiční večerní prohlídka trvá přibližně jednu 
 hodinu. Prozatím je spuštěna rezervace na leden a únor. 
Březnové termíny se spustí dle epidemiologické situace.  
Večerní skleník můžete navštívit v únoru vždy v pátek 
a v sobotu od 18.00 hodin. Večerní provázení skleníkem 
Fata Morgana je třeba rezervovat dopředu pomocí kalen-
dáře, který najdete na webu botanické zahrady.

Čtvrtky od 10. 2. do 17. 3. • 17.30 
Přednáškový cyklus ON-LINE
Přednášky budou probíhat on-line a lze je sledovat v běž-
ném webovém rozhraní. Na přednášku je nutné přihlásit se 
prostřednictvím formuláře webu botanické zahrady. Stačí, 
když vyplníte vaše kontaktní údaje a vyberete si termín 
a téma přednášky, které vás zajímá. Přednáškový cyklus 
je zpřístupněn zdarma.

10. 2. – Můžeme zachránit ohrožené druhy rostlin?! 
17. 2. – Původní druhy stromů v Česku 
24. 2. – Mrazuvzdorné opuncie 
  3. 3. – Ohrožení a ochrana orchidejí 
10. 3. – Pivoňková osvěta 
17. 3. –  „Zelený” renesanční poklad aneb Nečekaný nález 

v broumovském klášteře

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

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Úterý 11. 1. – úterý 31. 5.
Canon Junior Award
Ve spolupráci se společností Canon, která má pod patroná-
tem cenu pro mladé talenty Canon Junior Awards, připravilo 
Czech Photo venkovní výstavu posledních šesti držitelů.  
Na dvaceti panelech ukáží svou tvorbu – David Kruliš, Jiří 
Královec, Oliver Beneš, Sebastian Vošvrda, Monika Řehá-
ková a Ondřej Deml. 

Czech Nature Photo vyhlašuje šestý ročník soutěže 
pro fotografky a fotografy přírody
Soutěž Czech Nature Photo byla otevřena pro přihlašování 
snímků již 10. ledna. Podruhé současně probíhá soutěž 
Czech Nature Photo Junior, která je zaměřena na mladé  
fotografy ze základních a středních škol. Oceněné práce 
bude tradičně vybírat mezinárodní odborná porota. 
Práce českých a slovenských fotografů zachycujících přírodu 
doma i ve světě bude možné přihlašovat do 13. února 2022 
prostřednictvím elektronického systému. V novém ročníku 
soutěže Czech Nature Photo je vypsáno šest hlavních kate-
gorií, tedy: Savci, Ptáci, Plazi, obojživelníci a podvodní život, 
Bezobratlí, Rostliny a houby a Krajina. Dále je možné přihlá-
sit snímky do speciálních kategorií Série, Zvířata v lidské 

péči a Příroda v Praze. Soutěžit se bude o Cenu za nejlepší 
fotografii české přírody. Zopakujeme i loňskou novinku pod 
patronací pražské zoologické zahrady, což je kategorie Zví-
řata ve svém prostředí, která se zaměřuje na snímky zachy-
cující volně žijící živočichy v kontextu jejich domovských 
biotopů a životního prostoru, jehož ochranu je třeba neu-
stále zdůrazňovat. Vítěze kategorie Zvířata ve svém pro-
středí čeká výstava přímo v zoologické zahradě před 
informačním centrem. 
Odborná mezinárodní porota bude pracovat v Czech Photo 
Centre 2. března, nominace v jednotlivých kategoriích 
budou vyhlášeny 16. března. Slavnostní vyhlášení výsledků 
se bude konat v květnu společně se zahájením výstavy oce-
něných prací v Czech Photo Centre. 
Soutěž doprovodí fotografická výstava zahraničního porotce 
v Czech Photo Centre v Nových Butovicích. Akce se koná pod 
záštitou městské části Praha 13 a Ministerstva životního 
prostředí ČR.

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Rozšířili jsme nabídku táborů o jarních prázdninách
Kromě již známé nabídky dvou výjezdních a tří příměst-
ských táborů jsme nově pro nejmenší od 3 let do 7 let při-
pravili příměstský tábor táborová školička – Probouzení 
jara. Děti se naučí písničky, říkadla, nebude chybět ani ma-
lování a tvoření i pobyt venku. Obsah vychází ze Školičky 
DDM Stodůlky, která běží po celý školní rok. 
Všechny rodiny s dětmi zveme do horské roubenky ve ves-
ničce Strážné, kde se bude od 6. do 13. 3. konat náš první 
zimní tábor pro rodiny s dětmi od narození do 8 let věku. 
V nedalekém ski areálu můžete naučit své ratolesti lyžovat 
nebo je dát do lyžařské školy. Ubytování je pro rodiny v sa-
mostatných pokojích s odděleným soc. zařízením v patře. 
Strava 5x denně, dospělí zaplatí 5 500 Kč, prvostupňové děti 
5 100 Kč a předškoláci 4 800 Kč. Více na tel. 602 487 410,  
tabory@ddmstodulky.cz.

Rodina v akci v měsíci veselých masek
Od února se můžete těšit na ucelený program v každém 
měsíci pro celou rodinu a všechny její členy. Můžete si vy-
brat společně prožitou sobotu na více aktivitách a užít si 
s námi váš rodinný den.

Sobota 12. 2.
Program pro děti
•  Věda Z – vlčí rodina a vlčí maska, workshop se živým   

„vlkem”, 9.30–12.30 (6–12 let)
•  Rozpohybujeme se jako loutky – balet, tanec, contem-

porary, 14.00–17.00 (8–12 let)
•  Benátské masky a karneval – vyrábění masek pomocí kor-

pusu a nádherného zdobení, 14.00–15.30 a 15.40 –17.10 
(6–15 let)

Program pro děti a rodiče
•  Tatínkové a jejich děti v technické dílně – výroba házedla 

ze dřeva a provazu, 9.30–12.30 (děti od 6 let)

•  Deskohraní – deskové hry pro zkušené hráče i pro úplné 
začátečníky, 9.00–12.00 

•  Keramika – tvorba masek, 9.00–11.00 a 11.15–13.15

Program pro rodiče
•  Sebeobrana pro ženy aneb Jak zneškodnit „maskovaného 

muže”, 10.00–12.00 a 14.30–16.30

Více informací na www.ddmstodulky.cz  
a Facebooku.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

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

Pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou zimní rado-
vánky – říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
  7. a 8. 2. – karnevalové hrátky 
15. 2. v 10.30 – zamyšlení kazatele Davida Nováka 

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

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

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

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

Středy • 10.00          
Kurzy Beta – Komunitní centrum sv. Prokopa              
V měsíci únoru bude dále pokračovat středeční setkávání 
nad konstitucí 2. vatikánského koncilu o církvi Lumen gen-
tium pod vedením P. Václava Šustra. Komunitní centrum  
sv. Prokopa v 10 hodin. 
•  středa 2. 2. – Všeobecné povolání ke svatosti – v církvi je  

mnoho cest jak se stát svatým a každý věřící je k tomu po-
volán. Jak svatosti ale dosáhnout? Jaké místo v církvi  mají 
řeholníci?

•  středa 9. 2. – Církev putující po této zemi a církev nebeská  
– je to to samé? Jaké jsou mezi nimi vztahy?

•  středa 23. 2. – Panna Maria součástí církve. Jaké je Ma-
riino postavení? Je v církvi mariánská úcta nebo modlo-
služba?

Více informací a další akce na www.farnoststodulky.cz.
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TŘINÁCTKA –  
KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA 
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka) 

Úterý 8. 2. • 19.00 – 20.30
Alfa Plus  
Na úspěšné Alfa kurzy navázaly od ledna Alfa Plus a to 
každé úterý jednou za 14 dní. Součástí večerů jsou krátké 
proslovy o víře dnes, o křesťanských tématech, o Bohu, o Je-
žíši a o tom, jak vypadá praktický život křesťanů. Potom ná-
sledují diskuze u stolů. Hosté mohou jen poslouchat, ptát se 
nebo diskutovat a třeba i nesouhlasit . Témata večerů  
na sebe nijak nenavazují, dá se tedy přijít kdykoli. Akce je 
zdarma. Alfa Plus končí 19. dubna. Pro dobrou organizaci 
akce a pro aktuální informace je dobré se přihlásit na  
alfa13ka@gmail.com.

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY                
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 

V únoru je otevírací doba od 9.00 do 16.00. Pokladny  
zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.

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

Výstavy
•  Galerie Gočárovy domy – Zoo pro hlavní město
•  Terasa před Vzdělávacím centrem – Daleko a přece tak 

blízko 
•  Jurta – Koně Převalského na Dívčích hradech

Pátek 4. 2. 
Pololetní prázdniny v zoo 
10.00 – 16.00 Kvízová trasa, která prověří znalosti o zvířa-
tech chovaných v Zoo Praha. Návštěvníci budou mít k dispo-
zici nápovědu v podobě komentovaných krmení a setkání. 
Vyplněný kvíz mohou odevzdávat do 16.00 ve Vzdělávacím 
centru, kde na ně bude čekat drobná odměna. Pro nejmenší 
návštěvníky budou od 10.00 do 16.00 připraveny hry ve 
Vzdělávacím centru.

Neděle 6. 2.
Zooškola pro dospělé na téma Zbavte se fobií
Nezapomněli jsme ale ani na děti – ve čtvrtek 10. 2. je 
 připravena Zooškola pro děti (8–11 let) na téma Krmení   
je věda, v pátek 11. 2. pak pro děti 12–15 let. 

Sobota 12. a neděle 13. 2.
Valentýnský víkend 
Zamilovaný víkend v Zoo Praha. Během speciálních komen-
tovaných krmení a setkání zjistíte, která zvířata žijí v trva-
lých párech, jak vypadají jejich námluvy a kdo se u nich 
stará o potomstvo. Pro pozorné posluchače budou připra-
veny drobné odměny.

Neděle 13. 2. 
Den chovatelů želv
Tradiční cyklus přednášek. Chovatelská poradna a setkání 
s želvími chovanci (p. Velenský a pí. Velenská). Doprovodný 
program na téma Potrava a krmení želv. Chybět nebudou 
ani aktivity jako kvízy, hádanky, osmisměrky, puzzle, 
pexeso, ukázky krmení... Návštěvníci budou soutěžit 
o drobné odměny se želví tematikou.

Úterý 15. 2.
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových 
prvků pro školní skupiny
Workshop ve Vzdělávacím centru je pro předem objednané 
školní kolektivy.

Čtvrtek 17. 2. • 17.00
Přednáška na téma Nový domov pro lední medvědy
Nechte se zasvětit do tématu nového domova pro lední 
medvědy (ve Vzdělávacím centru). Cena přednášky:  
50 Kč/osoba (děti do 3 let zdarma). Sraz zájemců o před-
nášku v 16.45 u hlavního vchodu do zoo. Podmínky účasti 
(ve smyslu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnic-
tví) najdete na webových stránkách zoo. 

Sobota 19. 2.
Světový den luskounů – World Pangolin Day
Seznamte se s fascinujícími luskouny, novým druhem, který 
bude již za nedlouho k vidění v Zoo Praha! Zjistěte, kde se 

vyskytují, jakým způsobem žijí, čím se živí a především ja-
kému ohrožení v přírodě čelí a co Zoo Praha podniká na poli 
jejich ochrany. Účastníci programu získají první sběratelskou 
samolepku luskouna, 10.00 – 16.00 doprovodný program 
ve Vzdělávacím centru.

Čtvrtek 24. a pátek 25. 2. 
Zooškola pro děti na téma Ptáci 
Ve čtvrtek pro děti 8–11 let, v pátek 12–15 let.

Sobota 26. 2. • 12.30
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových 
prvků
Workshop ve Vzdělávacím centru je určený pro širší  
návštěvnickou veřejnost. Nutné přihlášení předem  
na lavicka@zoopraha.cz. 

Neděle 27. 2. • 10.00
Oslava Mezinárodního dne ledních medvědů
Během oslav předáme ledním medvědům enrichmentové 
prvky. Připomeneme si také první umělý odchov ledního 
medvíděte na světě a blíže vás seznámíme s projektem no-
vého expozičního celku Arktida. Připraven je i doprovodný 
program.

Bližší informace o všech programech získáte  
na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.
               Kalendář akcí připravila Eva Černá
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V nadcházejících číslech vás zavedeme do různých koutů Prahy 13. Tentokrát se podí-
váme ...TAJENKA. Kostel sv. Jana a Pavla je postaven v románském slohu a vedou 
k němu cesty ze dvou stran. Jedna po silnici ze Stodůlek nebo z Třebonic a druhá, klid-
nější, od Zličína přes Chaby. Vesnice tu stála už od středověku. V sedmnáctém století 
se připojila k nedalekým Chrášťanům a nejspíš po třicetileté válce úplně zanikla. Kos-
tel je poslední připomínkou zaniklé vesnice.

Křížovka pro děti: Nositel jména, které hledáme, slaví svůj svátek 14. února a užívá ho 
v České republice asi jen 93 lidí. Je odvozené od latinského valens – je to ...TAJENKA. 

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února 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 ledna:
Křížovka – BOHYNĚ LOVU A LESA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 510 Kč – Linda Pavelková, Lužiny
v hodnotě 340 Kč – Dominik Gregora, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Cilka a Pepík Tutrovi, Velká Ohrada
Kryštof A. Štěrba, Lužiny
Sofia Martinez, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Světlana Špačková, Praha 5
Kateřina Levá, Praha 5
Ivana Míčková, Lužiny

Soutěžní otázky na únor:

1) V KD Mlejn proběhne masopust, víte kdy?
2)  Pro koho je určena bezplatná služba sběru, svozu a zpracování rostlinného bioodpadu 

z domácností? 
3)  Kde najdete nový originální mural Petra Placáka?

Správné odpovědi na lednové otázky:
1) Sbírka potravin proběhla 20. listopadu 2021.
2) Soutěž v pletení vánočky probíhá již od roku 2005.
3) Nové polytechnické hnízdo se otevřelo v DDM Stodůlky.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín  
získávají:  
Kristýna Škrábalová, Háje; Martin Hub, Stodůlky 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Lednová tajenka: GORILÍ TÁTA V AFRICE
Výherci: Kamila Langrová, Praha 5; Vladimír Suchomel, Stodůlky;  
Hana Procházková, Praha 8   

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

• Plynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění                                      

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

 

CENTRUM VELKÁ OHRADA  
– Váš dobrý soused!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Obchody   Supermarket 
 Albert    Pepco   Papírnictví 

 Optika Vyskočilová  Květiny  
Jitka   Vinotéka    smíšené 
zboží David  drogerie Teta 
Služby   salon Miamor 

 cestovní kancelář Toprague 
  Generali  Česká pojišťovna 
 zámečnická  pohotovost 

Restaurace a  občerstvení 
  YumiTime   Tankovna
  Terasy restaurant   bar 

 Fantazie  Gyros  Delu Cake 
 Opočenská zmrzlina
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