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V lednu a v únoru bez velkoobjemových kontejnerů
V měsících leden a únor 2023 nebudou přistavovány velkoobjemové 
kontejnery. Harmonogram na březen bude uveřejněn ve zpravodaji STOP  
a na webových stránkách www.praha13.cz. Objemný odpad i bioodpad  
lze v tomto období zdarma odevzdávat do sběrného dvora na adrese: 
Puchmajerova 50, Praha 5.       -red-

Termíny zasedání zastupitelstva
Plánované termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 na 1. polo-
letí roku 2023 jsou středy 18. ledna, 29. března a 21. června. Zasedání se 
budou konat vždy od 10.00 hodin v obřadní místnosti v přízemí radnice.    -red-

 
Odvoz vánočních stromků             
V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný 
odpad lze stromky volně odložit vedle nich. V ostatních případech, tj. činžovní  
a rodinná zástavba nebo v případě umístění nádob v klecovém stání, prosíme  
o odložení vánočních stromků k nejbližším sběrným nádobám na tříděný 
odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do sběrných nádob  
na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu. Občané by měli 
stromky vyhazovat ideálně den před odvozem komunálního odpadu, aby 
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou 
dobu. Stromky budou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných 
svozových dnech a jejich odvoz bude svozovými společnostmi zajišťován po 
celý leden a únor 2023. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už umělý 
stromek dosloužil, rozhodně nepatří do sběrných nádob na tříděný či směsný 
odpad, ale do sběrného dvora.     -red-

Svoz odpadu na přelomu roku
Svozové společnosti jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz směsného  
i tříděného odpadu. Pražské služby, a.s., AVE Pražské komunální služby, a.s.,  
a jejich subdodavatelé, zajistí během vánočních svátků svoz směsného  
a tříděného odpadu na území metropole. Programy svozů a úklidů jsou 
vytvořeny tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných nádob a vznikající 
nepořádek v jejich okolí byl průběžně odstraňován. V termínu od 23. do  
31. prosince 2022 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz 
směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako  
v běžných dnech. Z důvodu předpokládané větší zátěže na stanovištích 
separovaného odpadu bude svoz a úklid jejich okolí zajištěn v posíleném 
režimu.  

Svoz směsného odpadu:
23. - 31. 12. 2022 – Standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2023  – Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne  
v následujících dnech
2.- 6. 1. 2023 – Standardní svoz s případným čas. posunem (max. 1 den) 
Svoz tříděného odpadu:
23. - 31. 12. 2022 – Standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23. - 31. 12. 2022 – V kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních 
složek tříděného odpadu
1. 1. 2023 – Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne  
v následujících dnech
2. - 6. 1. 2023 – Standardní svoz s případným čas. posunem (max. 1 den) 
      OŽP 

Topná sezona je v plném proudu
V souvislosti s probíhající topnou sezonou bychom vás chtěli upozornit na 
opatření, která se týkají vytápění. Všechna důležitá sdělení jsou zveřejněna na 
webových stránkách MČ Praha 13 – www.praha13.cz/Zacala-topna-sezona-
jak-spravne-topit. Najdete zde informace o tom, co vše se nesmí spalovat, kdy 
a jak musí vlastník spalovacích zařízení zajistit revizi kotle a revizi spalinových 
cest, ale také informace o možnosti zažádat o dotaci z programu Čistá energie 
Praha a Nová zelená úsporám.      -red-

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

Redakční uzávěrky zpravodaje STOP:
Pro rok 2023 jsou termíny uzávěrek jednotlivých vydání zpravodaje STOP 
následující (v závorkách je uvedeno, kdy dané číslo vychází):  
únor – 16. 1. 2023 (3. 2.), březen – 13. 2. (3. 3.),  
duben – 13. 3. (31. 3.), květen – 11. 4. (28. 4.), červen – 15. 5. (2. 6.),  
září – 14. 8. (1. 9.), říjen – 11. 9. (29. 9.), listopad – 9. 10. (27. 10.),  
prosinec – 13. 11. (1. 12.), leden 2024 – 11. 12. (29. 12.).  

Poslední měsíc v roce se naše městská část oblékla do slavnostního. Rozzářily 
se stromečky nejen na veřejných místech, ale také na zahrádkách a balkonech. 
Centrální park ozdobil betlém a zlaté komety na samém vrchu radnice shlížely 
na všudypřítomný mumraj. V době redakční uzávěrky to dokonce vypadalo, 
že bychom po letech mohli prožít bílé Vánoce, o kterých snil už Karel Gott. 
Ulicemi se proháněl Mikuláš se svou družinou. Navštívili školy, školky, 
knihovnu i hasiče. Ve výcvikovém areálu Helppes zažili pravou mikulášskou 
besídku dokonce i čtyřnozí pomocníci. Když Mikuláš odložil svou berlu, čerti 
dorachtali řetězy a andělé schovali Knihu hříchů do nebeské knihovny, roztrhl 
se pytel s vánočními jarmarky. Jeden z nich hostila přímo obřadní síň radnice  
a sešli se na něm zpěváčci z našich školek a škol. Ty potom převzaly štafetu  
a pořádaly jarmarky a vánoční koncerty ve svých atriích, tělocvičnách a dalších 
slavnostně vyzdobených prostorách. Žáci při nich prodávali vlastnoručně 
vyrobené předměty, zpívalo se a tančilo, nabízelo se svařené víno, cukroví  
a taky tradiční starostova vánočka. Vánoční koncerty pak pokračovaly i na 
radnici. Během několika prosincových večerů rozezněly obřadní síň tóny 
koled, vánočních i nevánočních písniček, aby dovedly obyvatele a návštěvníky 
třináctky do adventní cílové rovinky. Zbývalo koupit a nazdobit vánoční 

stromek, obalit kapra a čekat na Ježíška. Věříme, že v pořádku dorazil a zažehl 
plamínek radosti nejen v dětských očích, ale i v těch našich dospělých.  
V televizi opět jako každý rok zůstal Kevin sám doma a řešil se rozdíl mezi 
vídeňským knedlíkem a nokem. Na první svátek vánoční se stodůlecký kostel 
rozezněl tóny Rybovy České mše vánoční. Známí navštěvovali známé, sousedi 
sousedy, děti rodiče a rodiče děti, až jsme se společně dostali do samého 
závěru roku. Příchod toho nového byl doprovázen více či méně bujarými 
oslavami, ohňostroji a cinkáním skleniček s přípitkem. Přejme si společně,  
aby ten nový rok, který je pořád ještě v plenkách, byl plný dobrých zpráv. 
Nebo aspoň ne horších, než byly roky minulé. Mějme se rádi, usmívejme se  
na sebe, naslouchejme si a věnujme si čas, ať společně, ve zdraví a v pohodě 
prožijeme rok 2023.                                                                                         Andrea Říčková

JAK TO BYLO V PROSINCI
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Uzávěrka příštího čísla: 16. 1. 2023  Distribuce: 3. 2. – 10. 2. 2023

Vážené dámy, vážení pánové, 
milí sousedé,

začíná další rok a s ním při
cházejí i související nové plány 
a novoroční předsevzetí. Máme 
za sebou nelehké roky a věřím, 
že uplynulé Vánoce přinesly do 
našich domovů chvíle obyčejné 
radosti a příjemný čas s našimi 
nejbližšími. Čas je jediná komo
dita, kterou nemůžeme nijak 
měnit, řídit ani brzdit. Uvědo
muji si to i ze zpětného pohledu 
na naši městskou část. Moje ro
dina zde žije již třetí generaci, 
pamatuji si dobu, kdy se sídliště 
teprve plánovala a jak se promě
nila místa, kde jsme si jako děti 
hrály. Žijeme v jednom z nej
krásnějších měst na světě. Histo
rické centrum Prahy je opravdo
vým skvostem, avšak stává se 
místem žijícím pouze turistikou 
a vylidňuje se. Rodinný život  
a rezidenční bydlení se přesunuje 
do okrajových částí, které se ne

ustále rozrůstají. Změny a rozvoj 
jsou přirozenou součástí společ
nosti a ze všech sil se snažím, 
aby naše městská část byla pro 
všechny z nás každým rokem 
lepším místem pro život. Nová 
výstavba je pro některé nepří
jemným narušením každoden
ních zvyků, pro jiné začátkem 
nové životní fáze, například za
ložení rodiny. Radnice je zde pro 
všechny a naším úkolem je tvořit 
komfortní prostředí a zajištění 
komplexní infrastruktury i slu
žeb pro širokou veřejnost. Mi
mochodem letos je to právě  
dvacet let, kdy byla postavena 
budova radnice a od té doby jsou 
úředníci pro vás všechny k dis
pozici na jednom místě. Skvěle 
fungují školy a školky, děti ne
musejí nikam daleko dojíždět 
ani za sportem ani za zábavou. 
Máme k dispozici tři polikliniky 
a desítky dalších specializova
ných lékařských pracovišť, syste

maticky rozvíjíme parky, hřiště,  
k dispozici jsou špičkové služby 
pro seniory. Daří se zde velkým 
firmám i drobným podnikate
lům, kteří tvoří přirozený kolorit 
místního života. Na problema
tickém parkování intenzivně 
pracujeme, staví se parkovací 
dům, v projektové fázi je již další 
a doufám, že se podaří nastavit 
efektivní systém v rámci celé 
Prahy. S nedostatečnými parko
vacími kapacitami bojují všechny 
městské části a je třeba prosadit 
systémové řešení na magistrátu 
HMP. 

Mám tu čest být vaším staros
tou již po šesté, což je více než 
dvacet let a věřte, velmi si toho 
vážím. Za tu dobu se zde změ
nilo mnohé. Jsem realista a ne
nosím růžové brýle. Máme před 
sebou nelehké výzvy, inflace a ra
pidní nárůst cen energií i staveb
ních materiálů přinášejí kompli
kace do každého rodinného 
rozpočtu a nejinak je to s rad
niční kasou. Jsme jedna z mála 
pražských radnic, která není za
tížena úvěry ani půjčkami. Tento 
fakt je skvělou výchozí pozicí do 
nového roku a jsem přesvědčen, 
že dlouhodobým zodpovědným 
hospodařením se nám podaří 
úspěšně projít i dalšími roky. Bu
deme muset samozřejmě zohled
nit, že náklady stoupají, úspory 
máme připraveny v oblastech, 
které se nijak nedotknou zásad
ních služeb pro obyvatele. Pokud 
se někdo z vás dostane do tíživé 
situace, může se na radnici kdy
koli obrátit a my se budeme  

maximálně snažit najít cestu  
k smysluplnému řešení. 

Do nového roku vám přeji 
především pevné zdraví, je tím 
nejdůležitějším, co máme. Při
stupujme ke svému životu s opti
mistickým nadhledem a važme 
si drobných radostí i úspěchů. 
Malé radosti můžeme tvořit kaž
 dý den a také pochvalou a oce
něním můžeme zpříjemnit den 
někomu jinému. Pomáhejme si  
a buďme k sobě ohleduplní.

 Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 

v novém roce 2023

Vám přeje

 

Ing. David Vodrážka

starosta městské části Praha 13
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Vážení spoluobčané,
každý rok si při psaní tohoto článku vždy uvědomím, jak rychle čas 
plyne a kolik věcí se kolem nás děje. Jaký byl rok 2022? Pro nás 
všechny byl velmi náročný. Začátkem roku jsme se stále potýkali 
s covidovými opatřeními a když už tato náročná doba končila, řešili 
jsme dopady konfliktu na Ukrajině, poté extrémně zvýšenou míru 
inflace, a navíc i energetickou krizi. 

I za těchto nepředvídatelných situací úřad naší městské části své 
služby klientům a obyvatelům poskytoval v plné míře a podařilo  
se mnoho skvělých projektů. 
 

Školství
Jednou ze zásadních priorit je podpora a maximální rozvoj školství 
na území naší Prahy 13. Městská část je zřizovatelem deseti základ
ních škol a dvaadvaceti mateřinek. V rámci hospodárného přístupu  
k energiím a s ohledem na zdraví nejen žáků jsme pokračovali  
v plošné výměně osvětlovacích těles za kvalitnější a úspornější. Kom
pletní výměna proběhla již v šesti základních a také v dalších mateř
ských školách. Dokončena byla kompletní rekonstrukce sportovního 
hřiště a běžecké dráhy při Fakultní základní škole Mezi Školami  
a velkou opravou prošla také celá běžecká dráha u Fakultní základní 
školy Brdičkova. V plné míře se daří realizovat program Trenéři ve 
škole, a to ve všech prvních třídách našich základních škol. Profesio
nální trenéři se věnují dětem v rámci výuky a věříme, že jim pomo
hou nejen jejich cenné rady, ale že si děti především osvojí zdravé 
pohybové návyky. 

V době letních prázdnin se za zavřenými dveřmi škol uskutečnily 
desítky oprav a renovací, výměny podlahových krytin i plošné vý
malby. V Domě dětí a mládeže Stodůlky se podařilo dokončit novou 
přístavbu, kde je umístěna centrální recepce a zvýší se tak nejen 
bezpečnost provozu, ale také byly rozšířeny tolik potřebné prostory 
pro rodiče, kteří zde na své děti čekají. 

Vážím si mnohých ocenění, které naše školy během minulého 
roku získaly. Školství v naší městské části je jedním z nejlepších 
v Praze a děti zde mají výborné zázemí i ve volnočasových aktivitách.  

Veřejný prostor
Péče o veřejný prostor je velmi zásadní činností městské části. Sou
středíme se především na revitalizace vnitrobloků, úpravu parků  
a dětských hřišť. Kvalitní prostor pro trávení volného času je velmi 
důležitý pro všechny obyvatele naší městské části.

V létě byla dokončena úprava parku „U dvojčat“ v ulici Tlumačov
ská. Po terénních úpravách, výsadbě nových stromů, keřů, květin  
a instalaci mobiliáře, získal zcela novou podobu. Mezi kvetoucími 
pásy jsou umístěny lavičky, posezení se šachovnicí, houpačky a ne

chybí ani fitness koutek. Zcela unikátní je systém zadržování deš
ťové vody tak, abychom zajistili dostatečnou vláhu pro rostliny  
a zlepšili kvalitu životního prostředí. 

Revitalizací prošel také park a cenná fontána u obchodního centra 
Lužiny. Do opravy fontány se zapojili také specialisté z VŠCHT. 
Fontána „Duha“ u Fakultní základní školy Brdičkova je místní umě
leckou dominantou a po náročné rekonstrukci opět zdobí veřejné 
prostranství. Významnou revitalizací byla také obnova celé aleje po
dél historické cesty z Krtně k Chabům. Díky spolupráci s nadací  
Jistota Komerční banky byly podél cesty vysazeny ovocné stromy, 
proběhly krajinné úpravy, včetně výsadby keřů, úpravy cesty, 

Osvětlení v ZŠ Janského

Parčík „U Dvojčat”

Krteňská alej

Sportovní hřiště FZŠ Mezi Školami

Přístavba DDM Stodůlky
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doplnění mobiliáře, informačních tabulí a nechybí ani fitness a edu
kativní prvky pro malé návštěvníky. Další rozvoj se týkal i Dalej
ského parku, na podzim zde vznikla velkorysá venkovní posilovna  
a do parku byly doplněny další výsadby dřevin a keřových a trvalko
vých záhonů. Pokračujeme také v rekonstrukcích dětských a spor
tovních hřišť. Máme dlouhodobý plán a systematicky jsme do něj 

zapojili i umělce. Nejbližší okolí několika dětských i sportovních 
hřišť teď zdobí velkoplošné malby, barvy oživují šedé zdi a přinášejí 
inspirativní atmosféru místním obyvatelům. Rozsáhlou rekonstrukcí 
prošlo například hřiště ve vnitrobloku v ulici U Jezera, Trávníčkova, 
Böhmova, Amforová a další. 

Intenzivně řešíme i navýšení kapacity parkovacích míst. Probíhá 
výstavba nového P+R parkovacího domu v Petržílkově ulici, který 
pomůže navýšit parkovací kapacity Novým Butovicím. Zároveň jsme 
zahájili přípravné a projektové práce na dalších parkovacích domech.  
Zcela novým projektem loňského roku je komunitní zahrada na 
Velké Ohradě. Od června se na pozemku u základní školy upravoval 
terén, musela se navézt vhodná půda, vystavět zpevněné chodníky  
a nakonec došlo na výsadbu stromů, keřů a vybudování skladu 
nářadí. Současně jsme také intenzivně komunikovali se vznikající 
komunitou, která bude zahradu využívat, provozovat, a hlavně 
nadále rozvíjet. Zájem veřejnosti o komunitní zahradničení nás 
velmi těší a věřím, že první komunitní zahrada v naší městské části 
bude úspěšně fungovat. 

Sociální oblast
Městská část je nezastupitelná také v sociální oblasti, kde se 
soustředíme na podporu sociálních služeb ve prospěch všech svých 
obyvatel. V rámci dotačního programu podporuje poskytovatele 
sociálních a návazných služeb, zaměřených na pomoc seniorům, 
občanům zdravotně postiženým, lidem ohroženým sociálním 
vyloučením, dětem a dalším cílovým skupinám. Péči o seniory 
zajišťuje především Středisko sociálních služeb Prahy 13 a Domov 
pro seniory Zity Kabátové. 

V areálu Střediska sociálních služeb byla dokončena přístavba  
nového čtyřpodlažního objektu. Vznikl zde nový prostor pro deset 
malometrážních bytů určených pro seniory v tíživé životní situaci, 

vyžadující pečovatelské a jiné sociální služby. Celková kapacita zaří
zení se zvýšila o třetinu a všech třináct klubů pro seniory zde našlo 
nové a moderně vybavené zázemí pro svou činnost.

Pro širokou veřejnost se opět uskutečnilo několik preventivních  
a osvětových akcí, například Den zdraví a Veletrh sociálních služeb 
Prahy 13. Tato akce každoročně přiláká stovky zájemců o informace 
a desítky organizací, které poskytují své služby v naší městské části 
zde prezentují své služby. Velký zájem vzbudila také Bezpečná 
třináctka, kde se v rekordním zastoupení prezentovaly složky 
Integrovaného záchranného systému přímo na Slunečním náměstí. 

Nedílnou součástí činnosti úřadu je podpora prevence rizikového 
chování ve školách, veřejné solidární projekty, integrace cizinců 
a rodinná politika, v rámci které byly mimo jiné finančně 
zvýhodněny příměstské a letní tábory v Domě dětí a mládeže 
Stodůlky. Opět jsme se zapojili do Sbírky potravin, podpořili jsme 
Den proti rakovině, Den bez aut a mnoho dalších projektů. 

Děkuji všem, kteří se na všech oblastech rozvoje a služeb podílejí  
a pomáhají tak život v naší městské části neustále zlepšovat. 
 David Vodrážka, starosta MČ Praha 13

Dalejský park

Dětského hřiště Amforová 

Přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13

Den zdraví a Veletrh soc. služeb

Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna 
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První místo v Národní ceně kvality
Tajemník městské části Praha 13 Jaroslav Mareš převzal ocenění za 
první místo v Národní ceně kvality České republiky za rok 2022 
v programu EXCELENCE. Úřad navázal na úspěchy z posledních let 
a je jediným oceněným z řad městských částí, obcí a městských úřadů 
v ČR, který si postupně odnesl hlavní cenu za vítězství podle modelu 
CAF, za společenskou odpovědnost a také podle modelu EFQM. 

„Ceny si velmi vážím a pokládám ji především za ocenění práce 
celého úřadu. Rok 2022 byl velmi náročný a jsem hrdý na fakt, že 
jsme udrželi vysoký standard služeb úřadu a v mnoha činnostech jsme 
naši iniciativu i zvýšili. Děkuji touto cestou především všem kolegy
ním a kolegům, kteří na radnici poctivě pracují,“ řekl starosta městské 
části Praha 13 David Vodrážka. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
a Rada kvality České republiky slavnostně vyhlásily výsledky Národ
ních cen ČR ve středu 23. listopadu 2022.  Lucie Steinerová

Rekonstrukce DDM Stodůlky  
je dokončena
Budova Domu dětí a mládeže ve Stodůlkách prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí. Radnice Prahy 13 zahájila stavební práce začátkem 
prázdnin. Vznikla zde nová přístavba, kde je umístěna centrální 
recepce a komfortní zázemí. Slavnostní otevření proběhlo v úterý 
6. prosince.

„Dům dětí a mládeže Stodůlky poskytuje širokou škálu volno
časových aktivit dětem i dospělým z Prahy 13, a to již desítky let.  
Do původní budovy vedly tři vchody a nebylo tak prakticky možné 
sledovat pohyb osob v objektu. Přístavba vznikla zastřešením nevyuži
tého venkovního prostoru a vnitřní prostory byly upraveny tak, aby 
děti i dospělí bezpečně vcházeli i odcházeli z budovy jedním vcho
dem,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. 

„Původní budova ve tvaru do U přímo vybízela k využití volného 
prostoru mezi jednotlivými částmi objektu. Proběhly bourací práce, 
následně byla postavena ocelová nosná konstrukce a zastřešení. Po 
vyzdění vnějších i vnitřních prostor a instalaci rozvodů proběhly povr
chové úpravy a dnes již mohou děti i dospělí vejít do DDM pohodl
nou a bezpečnou recepcí,“ zdůraznila místostarostka Marcela 
Plesníková.

„Zastřešením a dalšími úpravami v části mezi stávajícím žlutým  

a zeleným pavilonem vzniknul nový foyer, kde mohou rodiče čekat  
na své dítě v příjemném prostředí. Předpokládáme také využití tohoto 
předsálí k prezentaci činnosti DDM Stodůlky a pořádání vhodných 
příležitostných akcí, videoprojekcí apod. Zvýšením bezpečnosti tak 
v kontextu s úpravou a modernizací stávajících prostor jistě přispěje 
k lepšímu komfortu všech návštěvníků našehovašeho sovího hnízda 
– ddm100důlky,“ dodala Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky.
 Lucie Steinerová
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Nové dětské hřiště pro nejmenší 
V prosinci byla dokončena rekonstrukce dalšího dětského hřiště, 
tentokrát ve vnitrobloku při ulici U Jezera. Slavnostního otevření se 
zúčastnily také děti z Fakultní základní školy Brdičkova, které spolu 

Vánoční jarmark na radnici
Ve středu 7. prosince uspořádala místní Agenda 21 tradiční Vánoční 
jarmark. Akce se konala v obřadní síni radnice s rekordní účastí, přišlo 
asi pět set dětí. Jarmark zahájil starosta David Vodrážka spolu s Vítem 
Bobysudem a Yvetou Kvapilovou a popřáli všem příjemně strávený 
den. Od rána se na podiu střídaly děti ze základních i mateřských škol 
Prahy 13, které svými krásnými vystoupeními podpořily adventní 

atmosféru. K dispozici byla dílnička pro děti na výrobu vánočních 
 ozdob a papírových betlémů. Zapojilo se několik vystavovatelů včetně 
dobročinné organizace Dejme dětem šanci. Nechyběly ani stánky 
s drobnými dárečky a občerstvením.   Lucie Steinerová

se starostou Davidem Vodrážkou a místostarostkou Marcelou 
Plesníkovou přestřihly symbolickou pásku. Na hřišti přibyly nové 
herní prvky, lavičky a došlo i na kompletní výměnu povrchu, oplocení 
a rozsáhlé parkové úpravy. 
Okolí tohoto hřiště prošlo 
rozsáhlými úpravami, bylo 
nutné zbourat několik 
betonových zdí, kompletně 
zrekonstruovat povrch, vysa
dila se řada stromů a keřů 
a došlo i na výměnu celého 
oplocení. Nové hřiště nabídne 
další bezpečný a kvalitní pro
stor pro volný čas dětí. Původní, již nevyhovující prvky byly demonto
vány a nahradily je nové. Dětské hřiště je určeno nejmenším dětem  
od 2 let. Na jeho ploše nechybí hrádek se skluzavkou, pískoviště, hou
pačky hnízdo a pákovka, mašinka a auto na pružinách. Celý povrch 
hřiště je opatřen kačírkem, samozřejmostí jsou nové lavičky a odpad  
kové koše. V těsné blízkosti byly vysazeny javory a pás kvetoucích 
keřů tavolníků. Lucie Steinerová

Starostova vánočka
Tradiční soutěž v pletení vánoček probíhá ve Fakultní základní škole 
Mezi Školami již od roku 2005. Za tu dobu se mnoho žáků naučilo, 
jak z těsta vykouzlit vánočku, a škola tak přispěla k tomu, aby tato 
dávná dovednost nezanikla. Letos se konal již sedmnáctý ročník  
a zúčastnilo se celkem sedmnáct týmů.

„Jsem velmi rád, že se soutěž opět vrátila do klasické podoby  
a vánočky se pletly i pekly přímo ve školní jídelně. Minulé dva roky 
jsme soutěž sice zachovali, ovšem ve velmi omezené formě kvůli 
opatřením,“ vysvětluje starosta David Vodrážka a dodává: „Děkuji 
řediteli školy, že tuto tradici i nadále udržuje a věřím, že si děti také 
tentokrát odnesly krásné zážitky.“

Všichni se nejprve sešli ve školní jídelně, kde jim byla zopakována 
pravidla. Na vše osobně dohlížel ředitel školy Petr Kubička. Soutěžící 
mohli přijít kreativně oblečení, což někteří rádi využili. Na dětech 
bylo vidět, jak se snažily své výtvory vyzdobit, aby právě ten jejich 
vyhrál. Do soutěže se opět zapojili také hosté, vedle pana ředitele Petra  
Kubičky se zúčastnila paní místostarostka Marcela Plesníková a paní 
zastupitelka Yveta Kvapilová, která je také členkou místní školní rady. 
„Skvělý výkon tradičně předvedl bývalý ředitel školy Petr Vodsloň, 
jemuž jsme při této příležitosti s úctou předali jmenování emeritním 
ředitelem školy a čestné uznání za pedagogickou činnost pro Pra 
hu 13. Ředitelem této školy byl neuvěřitelných třicet let a Starostovu 
Vánočku spoluzakládal právě on,“ zdůraznila místostarostka Marcela 
Plesníková.

„Upečené žákovské vánočky ohodnotili samotní žáci, vítěze vybírali 
ze sedmnácti vánoček. První tři místa obsadily vánočky týmů z 9.C, 
8.B a 6.C. Sponzory letošní Starostovy vánočky byly Přátelé FZŠ 
Mezi Školami, z.s., a Pekárna u Vrbských v Rudné u Prahy. Všem 
velmi děkujeme,“ doplnil ředitel Petr Kubička při symbolickém 
předání vánoček vedení radnice Prahy 13.  Lucie Steinerová
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My Tři králové jdeme k vám...
Každým rokem na začátku ledna probíhá po celé republice Tříkrálová 
sbírka. V době od 1. do 15. ledna 2023 vyrazí Tři krá
lové do ulic nejen Prahy 13 popřát všechno nejlepší  
do nového roku a vykoledovat peníze na Charitu.

Pokud Tři krále nepotkáte v ulicích, můžete přispět:
  platbou přes QR kód 
  přes účet 66008822/0800, variabilní symbol 
  777910027
  do kasičky v Komunitním centru sv. Prokopa (V Hůrkách 8)  
   v pracovních dnech 10-16 hodin (hotově i kartou)
  do kasičky v řeznictví Masology (ul. Seydlerova 5)
  na dalších místech, která budeme uveřejňovat na našem Fb, Ig  
   nebo webových stránkách
Prostředky vybrané v rámci Tříkrálové sbírky budou použity z většiny 
na přímou podporu rodin v nouzi v rámci Prahy 13 a na financování 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny v krizi, která v Charitě odstar
tuje příští rok. Zbytek prostředků bude využit na humanitární pomoc 
v Kyrgyzstánu a Uzbekistánu. Všem dárcům ze srdce děkujeme – jen 
díky vám můžeme pomáhat! Farní charita Stodůlky

Výstava fotografií na radnici
Podzimní dny zpříjemnila výstava s názvem Dvě pozoruhodná výročí 
v hale radnice městské části na Slunečním náměstí. Své fotografie zde 
návštěvníkům předvedl pan Pavel Dosoudil. Ten se věnuje kromě 
volné tvorby fotografii architektury, interiérů, nábytku a také fotografii 
zajímavých technologií v oblasti elektroakustiky. Tentokrát se zaměřil 
na tvorbu českého barokního architekta italského původu Jana Blažeje 
SantiniAichela, od jehož narození uplyne letos tři sta let. Na dalších 
fotografiích byly k vidění památky zapsané v seznamu Českého dě
dictví UNESCO jako vzpomínka na padesát let, které uběhly od při
jetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Několik z těchto památek je dílem právě výše zmíněného 
architekta. Vernisáž se konala 8. listopadu a byla doplněna o poutavé 
vyprávění autora a podkreslena kouzelnou hudbou dechového kvin
tetu Susmusicus. Kdo výstavu v následujících čtrnácti dnech navštívil, 
rozhodně nelitoval.  Andrea Říčková

Termíny pro uzavírání manželství 
v roce 2023 
Rada městské části stanovila obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 
jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území 
městské části Praha 13 v roce 2023 a dobu pro uzavírání manželství  
v době od 9.00 do 13.30 v následujících termínech: 20. 1., 10. 2., 24. 2., 
3. 3., 17. 3., 31. 3., 14. 4., 28. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 
28. 7., 4. 8., 18. 8., 25. 8., 1. 9., 15. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11.,  
10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12.

Termín lze rezervovat pouze při osobní návštěvě na oddělení mat
rik (3. patro) a po předložení zákonem stanovených dokladů.
               Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-spravního

Mirai v Mládí
Skupina Mirai příjemně překvapila svým koncertem děti i všechny 
zaměstnance Základní školy Mládí. Tělocvična školy se v pondělí 
12. prosince naplnila všemi žáky i pedagogy a místo vyučování se 
tančilo a zpívalo na plné obrátky. Mirai v předvánočním čase rozdává 
radost a v rámci Dobro dne navštěvuje školy, nemocnice, dětské do
movy i domov pro seniory. Letos svými hity přinesli radost stovkám 
dětí z Mládí. „Dobro den je pro nás den, kdy se snažíme alespoň na 

chvíli vytrhnout děti, pacienty, doktory a sestřičky ze všedních starostí 
a udělat jim v předvánočním čase radost. Vybrali jsme si k návštěvám 
Prahu, Pardubice, Ostravu a Brno, které v příštím roce navštívíme 
v rámci našeho turné po hokejových arénách. Na místech, kde je to 
nejvíc potřeba rozdáváme i pár vstupenek na koncerty. Celou akci si 
vždy maximálně užíváme a jsme vděční za nekonečnou energii, kterou 
nám všichni dáváte. Doufáme, že se nám daří naší návštěvou dělat  
radost,“ říká kapela Mirai. „Když zazvonil telefon a v něm se ozvalo, 
že Mirai chtějí přijet k nám na koncert a zcela zdarma, byl jsem  
ohromen a velmi příjemně překvapen. Dopřáli jsme si v tělocvičně 
skvělý koncert a děkuji celé kapele za úžasné předvánoční překvapení. 
Dětem i všem zaměstnancům Mirai udělali velikou radost skvělou 
muzikou i autogramiádou. Děkuji za všechny,“ dodal ředitel školy  
Jaroslav Vodička. Lucie Steinerová
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Volba prezidenta republiky – informace pro voliče
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne  
1. 7. 2022 byla vyhlášena volba prezidenta České republiky, která se 
uskuteční v pátek 13. 1. 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  
14. 1. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné II. kolo proběhne ve 
dnech 27. 1. a 28. 1. 2023, a to ve stejném čase. 

Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden volební 
obvod, tj. hlasovací lístky jsou všude stejné. 

Na území naší městské části bude volba probíhat v 58 volebních 
okrscích. Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž seznam 
je uveden na www.praha13.cz v sekci VOLBY 2023 a na úřední desce 
ÚMČ Praha 13. Adresa volební místnosti je rovněž uvedena na doru
čovací obálce s hlasovacími lístky. 

   Voličem (tj. osobou s právem hlasovat) je:
• Občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
• Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
1. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu 
2. omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
   Hlasování na voličský průkaz 
S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku, tj. kdekoliv na území ČR či na zastupitel
ském úřadu ČR v zahraničí. Voliči lze vydat pouze jeden voličský prů
kaz pro příslušné kolo voleb. Při ztrátě nebo odcizení voličského prů
kazu nelze vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz vždy odevzdat 
okrskové volební komisi. 

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec roz
hodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku (tj. tam kde je zapsán ve 
stálém seznamu voličů podle místa trvalého bydliště), musí voličský 
průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi, jinak mu komise 
hlasování neumožní. Každý volič si může v úředních hodinách ověřit, 
zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, a to u odboru osobních do
kladů a evidence obyvatel v přízemí úřadu, u paní Magdaleny Přikry
lové po předložení průkazu totožnosti. Telefonické ověření této sku
tečnosti není možné.
   Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou doručovány voličům nejpozději 3 dny před dnem 
voleb, tj. do 10. 1. 2023. Jsou vytištěny pro každého kandidáta samo
statně, na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.  
Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve své domovní 
schránce nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti.  
V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může 
volič ve volební místnosti rovněž požádat okrskovou volební komisi  
o jiný hlasovací lístek.

Pro druhé kolo obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti. 
   Způsob hlasování
Volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné.

Po příchodu do volební místnosti prokáže volič okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským prů
kazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
ČR anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost  
a státní občanství ČR potřebným dokladem, nebude mu hlasování 
umožněno. 

Po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží volič prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. 

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru ur
čeného k vložení hlasovacího lístku do obálky, pokud tak neučiní, ne
bude mu hlasování umožněno. Volič vloží do obálky jeden hlasovací 
lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl. Hlasovací lístek se nijak 
neupravuje. Poté tuto obálku volič vloží před okrskovou volební ko
misí do volební schránky.

Hlas voliče je neplatný, jestliže: 
• hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky
• hlasovací lístek není na předepsaném tiskopise
• hlasovací lístek je přetržený
• v úřední obálce je více než jeden hlasovací lístek
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho  
platnost, pokud jsou z něj patrny potřebné údaje.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám vybrat 
zvolený hlasovací lístek, nebo nemůže číst, může být  
v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku 
do úřední obálky přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové vo
lební komise), který může hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě úřední obálku i vložit do volební schránky.

Volební místnosti se uzavírají v pátek 13. 1. ve 22.00 hodin a v so
botu 14. 1. 2023 ve 14.00 hodin s tím, že se předtím umožní odvolit 
všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní.
   Hlasování v zahraničí
Hlasování v zahraničí je možné:
• Na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupi
telským úřadem (při dlouhodobém pobytu). Pokud se takto zaspaný 
volič v době volby bude pohybovat mimo územní obvod „svého“  
zastupitelského úřadu, může požádat ZÚ o vydání voličského průkazu 
a poté volit i v jiném zvláštním volebním okrsku v zahraničí nebo  
v jiném volebním okrsku na území ČR 
• Na základě voličského průkazu 
Není možné hlasovat na konzulárním úřadu vedeném honorárním 
konzulárním úředníkem. Seznam zastupitelských úřadů, na kterých 
lze hlasovat, najdou voliči na webových stránkách Ministerstva zahra
ničních věcí ČR www.mzv.cz. 
Při hlasování v zahraničí nelze požádat o zvláštní přenosnou 
schránku. Při hlasování v zahraničí obdrží volič hlasovací lístky  
až ve volební místnosti.  
   Hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení
Pokud volič pobývá v době volby prezidenta v nemocnici, porodnici, 
sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, 
které se nachází v jiném volebním okrsku, než do kterého podle místa 
svého trvalého pobytu volič náleží, může volič v tomto zařízení rovněž 
hlasovat a to buď na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, 
nebo na základě voličského průkazu. Je vhodné, aby se volič v tomto 
případě obrátil na správu tohoto zařízení a informoval je o svém  
zájmu hlasovat. O další kroky se již postará správa zařízení. 

Obdobné pravidlo platí i v případě výkonu vazby, zabezpečovací 
detence nebo výkonu trestu odnětí svobody. 
   Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodin
ných důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, ve kterém je přihlášen k trvalému popř. 
přechodnému pobytu, resp. kde se momentálně zdržuje, pokud mu byl 
vydán voličský průkaz. O návštěvu okrskové volební komise můžete 
požádat na tel. 235 011 314, paní Herychová, nebo můžete žádost  
zaslat na email HerychovaP@praha13.cz. či do datové schránky  
zv6bsur. V žádosti uveďte jméno, příjmení, adresu a tel. spojení, vaše 
žádost bude předána okrskové volební komisi, která se s Vámi v době 
voleb spojí a domluví případné další podrobnosti. Žádost zašlete co nej
dříve, abychom ji mohli připravit pro komisi. V době voleb přijímá žá
dosti již příslušná okrsková volební komise, telefonní spojení do okrs
kových volebních komisí budou zveřejněna na webových stránkách.
   Informace ve volební místnosti
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon, infor
mace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky a infor
mace o případném vzdání se kandidatury či ztrátě volitelnosti kandi
dáta, resp. o tiskových chybách hlasovacího lístku.
   Druhé kolo volby prezidenta republiky
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu 
hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta. Ve druhém kole 
kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. 

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane 
být volitelný nebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého 
kola volby kandidát, který v prvním kole získal další nejvyšší počet 
platných hlasů oprávněných voličů. 

Vážení voliči, doufám, že poskytnuté informace jsou dostačující.  
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odbor občanskosprávní, 
tel. 235 011 313, email MaskovaS@praha13.cz. Potřebné informace 
získáte i na www.praha13.cz.  Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru
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Dobré věci v Trávě
Listopadové hodiny českého jazyka se na naší škole již několik let 
proměňují v poetické tvůrčí dílny. Díky celorepublikovému festivalu 
Den poezie jsme se opět ponořili do světa básní. Zaměřili jsme se  
na všechny dobré věci, které nás v běžném životě obklopují. Žáci  
8. a 9. tříd vymýšleli verše o všem, co milují. Tento rok se nám poda
řilo básně i vizuálně zpracovat. Každá třída si své verše zdokumento
vala a vytvořila k nim krátký videoklip. O tom, že se jim to opravdu 
povedlo, se můžete přesvědčit sami načtením přiloženého QR kódu. 
 Markéta Vignerová, FZŠ Trávníčkova

Chlupovka v Belgii
Na podzim se v rámci projektového týdne vypravila početná skupina 
žáků 2. stupně z FZŠ prof. Otokara Chlupa do Belgie. Navštívili jsme  
Brusel, Lovaň, Bruggy, Antverpy a většina z nás se vykoupala v moři  
v Ostende. Zajímaly nás památky, muzea, historie i současný životní 
styl. Zážitků bylo mnoho, jedním z nich byla i návštěva Evropského 
parlamentu. Dozvěděli jsme se, jak parlament funguje, čím se zabývá, 
kolik má členů a mnoho dalších informací. Měli jsme také možnost 
navštívit zasedací místnost. Návštěva Belgie byla pro všechny velký 
zážitek.  Petra Rajtrová

Stáž ve Švédsku
Ve dnech 23. – 28. 11. 2022 se pan ředitel Petr Neuvirt a paní učitelka 
Marcela Černá účastnili stáže na základní škole ve švédském městě 
Helsingborg. Stáž byla zaměřena na sledování práce s dětmi na zá
kladní škole Vitra, kterou navštěvuje velký počet dětí s odlišným ma
teřským jazykem. Rozdíly v práci ve švédské a v naší české škole ne
jsou příliš velké. Výhodu švédské školy je především technické 
vybavení a menší počet dětí na jednoho pedagoga. Všichni účastníci 
ocenili inspirativní setkání a možnost další spolupráce.
 Renata Vondráková, ZŠ Klausova 2450

Jak poznat a rozvíjet nadané dítě
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se konala v rámci MAP III další 
schůzka Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se zaměřením na 
téma Jak poznat a rozvíjet nadané dítě. S psycholožkou Ivou Stefano
vou a speciální pedagožkou, dlouhodobě se věnující této problematice, 
Markétou Kůtkovou jsme se zabývali například typologií nadaných 
dětí i diagnostikou pro rozpoznání nadání. Ukázali jsme na příkla
dech, jak s nadanými dětmi pracovat tak, aby byl umožněn jejich vše
stranný rozvoj. Zmíněny byly rovněž obtíže, jež tyto děti mohou mít 
ve školním prostředí při kontaktu s kolektivem a dále možnosti, jak 
těmto obtížím předcházet.  Marcela Fuglíková

Polytechické hnízdo
V DDM Stodůlky se žáci devátých tříd zúčastnili projektové výuky  
v rámci polytechnických hnízd. Každá 
třída byla rozdělena na dvě skupiny, 
první se věnovala mechanice. Žáci si 
dle své fantazie ozdobili květináč po
mocí obkladaček a smaltovací hmoty 
nebo dřevěný svícínek ve tvaru do
mečku, který po vytvarování a opraco
vání mohli zdobit vypalováním. Druhá 
skupina se zaměřila na robotiku. Zde 
si žáci ve skupinách podle návodu vy
robili pojízdného robota a poté spolu 
jednotlivé skupiny soutěžily, který z robotů bude nejúspěšnější ve sbí
rání papírových kuliček. Lenka Morávková, ZŠ s RVJ Bronzová
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Bramborový den
S velkým odhodláním a vervou se celý první stupeň naší školy na 
podzim pustil do projektového dne, jehož tématem byly tentokrát 
brambory. Žáci měli zpestřenou výuku prací ve skupinách, sportem 
venku na stanovištích, výrobou bramborových jídel v nové kuchyňce 
nebo výtvarnými pracemi s pomocí brambor. Pracovali v pracovních 
listech i na počítačích. Kromě toho žáci prvních tříd navštívili školní 
kuchyň, aby viděli, jak paní kuchařky připravují školní oběd, jak jinak 
než bramborový.   Renata Vondráková, ZŠ Klausova

Jarní prázdniny s Domečkem
Nejkrásnější zima je, když je všude bílo, děti sáňkují, bobují, bruslí, 
staví sněhuláka nebo lyžují. Lyžovat se v Praze moc nedá, ale na ho
rách ano. Proto, jako každý rok, nabízíme v DDM Stodůlky lyžařské 
tábory o jarních prázdninách na romantickém místě, v Rokytnici  
nad Jizerou v Benátecké chalupě a penzionu Jednota. Obě chalupy 
mají krásný výhled a společný vlek, který je přímo u nich. Rovnou 
z postele se dá jet lyžovat. Tábory jsou v termínu 12.  19. 3. 2023.  
Ti, kteří zůstávají v Praze, nemusí být smutní. Pro ně nabízíme pří
městské tábory v termínu 13.  17. 3. 2023. Jarní sportovně zážitkový, 
Jarní turisťák a Letopisy Narnie. Na všech táborech se mohou děti těšit 
na nové i staré kamarády a na spoustu legrace. Neváhejte a podívejte 
se na naše stránky: ddmstodulky.cz/tabory. 
 Michala Štěpánková, koordinátorka táborů DDM Stodůlky

Rádio Junior
Zástupci žákovského parlamentu naší školy, vyrazili na exkurzi do rá
dia Junior, které je součástí Českého rozhlasu. Jde o živé ranní a odpo
lední vysílání pro 
všechny holky a kluky. 
Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých in
formací o historii, ale  
i chodu rádia. Parlamen
ťáci si vyzkoušeli mluvit 
na mikrofon a nahrávat 
svou zvukovou stopu, 
která se následně dala 
upravovat. Nakonec pro
běhl opravdový rozhovor 
s opravdovou moderá
torkou pořadu Všudykuk, Janou Rychterovou. Rádio Junior najdete  
na internetu, YouTube kanále, ale naladíte ho i v televizi, digitálním 
rádiu, či mobilní aplikaci. Renata Vondráková, ZŠ Klausova 2450

Skvělé výsledky našich žáků 
v Pythagoriádě
Obvodního kola matematické soutěže Pythagoriáda, které proběhlo 
22. listopadu, se zúčastnilo 168 vybraných žáků 6. až 9. ročníků  
z 22 základních škol z Prahy 5 a z Prahy 13. V kategorii 6. ročníku, 
ve které soutěžilo 42 žáků, si vedla velmi dobře Miluše Svobodová 
z naší školy, která obsadila 6. místo. V kategorii 7. ročníku, která byla 
nejpočetnější (58 účastníků), byli z pouhých šesti úspěšných řešitelů 
3 žáci ze ZŠ Kuncova. Nejlépe si vedl Lukáš Martinec, který obsadil 
2. místo, Jakub Urban skončil na 4. a Slávek Kaftan na 6. místě. Kate
gorie 8. ročníku byla zastoupena jen dvacítkou soutěžících, z nichž 
7 bylo z naší školy. Z pěti úspěšných řešitelů získal nejvíce bodů  
Sebastián Hodboď, který obsadil 1. místo a na 2. místě skončila Anna 
Peršínová. V konkurenci 48 účastníků kategorie 9. ročníku se prosadil 
nejlépe náš Jonáš Kubíček, který obsadil 1. místo. ZŠ Kuncova se tak 
stala nejúspěšnější školou v obou obvodech. Všem úspěšným žákům 
blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Za trpělivou, oběta
vou, neúnavnou a poctivou kvalitní pedagogickou práci děkuji všem 
vyučujícím matematiky. PaedDr. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Učebnice v hrnci
K pohádkovému Honzovi patří raneček buchet, Karkulka nosívá  
bábovku v košíku a Popelce na celou garderobu vystačí tři oříšky.  
Co kdyby si ale Honza naložil buchty do obalu od kytary, Karkulka  
by za babičkou vyrazila s bábovkou v kleci od andulek a Popelka by  
si šaty poskládala do trakaře? Že je to příjemná změna, která většině  
z nás vyloudí úsměv na tváři? Právě pro ten úsměv a společný prožitek 
povedené legrace jsme na svatomartinský den uspořádali den netra
dičních zavazadel u nás ve škole. Děti si toho rána nepřinesly učeb
nice, penály a svačiny v aktovkách, ale třeba v nůši, v krabici od bot,  
v zásuvce od stolu, a dokonce v hrnci... Milovníci domácích mazlíčků 
si své školní nezbytnosti naskládali do přepravek na kočky a ptačích 
klecí, muzikanti zase přicupkali ke škole s naditými obaly od houslí, 
kytar nebo kontrabasu. Zkrátka na úvod školního dne jsme se pobavili 
královsky, jako kdybychom se ocitli v jedné z těch popletených pohá
dek. Katka Hrbková, ZŠ Mohylová
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Latino mix se cvičením pro ženy  
i seniorky
V lednu opět začínají kurzy Latino mix + bodystyling pro ženy a to 
jak pro začátečnice, tak pro pokročilé. Současně znovu začíná kurz 
Latino mix + cvičení určený pro seniorky. Na kurzech se učíme hlavně 
karibské tance jako kubánská salsa, merengue a bachata, dále také 
okrajově zouk, cha cha, reggaeton a další tance. Ve druhé části hodiny 
posilujeme a na závěr se protáhneme. Kurz pro ženy je v rychlejším 
tempu, kurz pro seniorky naopak v pomalejším. Důraz není kladen  
na perfektní provedení, ale na radost z tance a odreagování se. 
Přidejte se k nám, tančit lze v každém věku!

V současné době kurzy probíhají ve Studiu MamiGym, u Albrech
tova vrchu 40, Praha 13. Více informací: www.kamilasalsa.cz,  
info@kamilasalsa.cz.   Kamila Batista

Malí bruslaři z Velké Ohrady
Na zimním stadionu Bronzová v závěru listopadu zahájily třídy 1.A. 
2.B a 4.A další bruslařskou sezonu. Na ledové ploše si všichni užili 
první letošní společné bruslení. Druháci a čtvrťáci už zvládnou 
spoustu věcí sami, prvňáčci poprvé trénovali například sebeobsluhu 
při obouvání bruslí. Na ledu jim pak s bruslením pomohli zkušenější 
starší kamarádi a paní učitelky. A uvidíte, jak se budeme v jízdě na 
bruslích všichni zlepšovat! Protože bruslení nás baví!                  
 Renata Ulvrová, ZŠ Janského

Panteři chystají velkou show
Florbalový klub Panthers Praha oslaví v kalendářním roce 2023 už 
třicáté výročí své existence a při té příležitosti chystá nemalou show. 
Už v lednu, konkrétně v sobotu 21. ledna rozehrají elitní panteří muži 
ve Sportovním centru Řepy slavnostní utkání a zároveň derby proti 
městskému rivalovi Prague Tigers, kterému bude sekundovat bohatý 
doprovodný program – fanoušci se mohou těšit na vystoupení klubo
vého maskota Pantyho, představení prvních členů vznikající síně slávy, 
přestávkový program a soutěže, novou kolekci klubového vybavení  
a merchendisingu a mnoho dalšího. Přijďte do haly v Řepích i vy  
a oslavte spolu s námi významné výročí jednoho z největších praž
ských florbalových oddílů – další informace o akci najdete na klubo
vém webu www.panthers.cz!  Tomáš Pauček

Kurzy jógy pro začátečníky  
i pokročilé
Jógové studio Peace Yoga, které se nachází přímo na metru B Hůrka, 
otevírá od ledna 2023 nový kurz pro (věčné) začátečníky. Kurz je ur
čen pro ty, kteří chtějí začít s jógou nebo již na pár lekcích byli, ale 
stále se cítí jako jógoví začátečníci. Kurz je vypsán na 10 týdnů od  
5. ledna do 9. března, bude probíhat každý čtvrtek od 19.15. Lekce 
budou vedeny podle vašich potřeb tak, abyste neměli pocit, že nestíháte. 
V prvním lednovém týdnu startují i další kurzy: kurz jógy pro děti  
(každé úterý od 16.00) a kurzy pro dospělé  základy power jógy 
(pátek 17.00), jógová terapie pro zdravá záda (neděle 17.30) a základy 
meditace (4 setkání v pátek 18.30).

Pravidelné cvičení jógy pomáhá nejenom udržovat fyzickou kon
dici, ale napomáhá i psychickému zdraví, odbourává stres a zlepšuje 
celkovou obranyschopnost organismu. 

Na kurzy i jednotlivé lekce se můžete přihlásit v našem rezervačním 
systému: https://peaceyoga.isportsystem.cz/. Jakékoli dotazy nám 
pište na info@peaceyoga.cz. Informace o nás naleznete na webových 
stránkách www.peaceyoga.cz nebo na Facebooku a Instagramu  
@peaceyogastudiohurka. Petra Kubrová

Zlato ve florbale putuje do ZŠ 
Janského
V průběhu týdne 
od 23. do 25. listo
padu se uskutečnil 
mezi školami Pra 
hy 13 turnaj ve flor
balu v kategorii  
6. – 9. tříd. Turnaj 
absolvovalo dvanáct 
škol z naší městské 
části. Obrovskou 
pochvalu a gratulaci 
si zaslouží naše žákyně ze šestých a sedmých tříd, které v konkurenci 
skvěle obstály a zaslouženě si odnesly pohár, medaile a diplom za 
první místo. Reprezentanti chlapeckých kategorií nepostoupili ze sku
pin, ale získali cenné zkušenosti na poli sportovním a v dodržování 
pravidel fair play.                                                         Jana Civínová, ZŠ Janského

Cvičení pro maminky po porodu  
i s dětmi 
Ve studiu MamiGYM otevíráme od ledna 2023 nové kurzy speciál
ního cvičení po porodu, kde se zaměřujeme především na to, jak do
stat ženy zdravě do kondice. Kurz je určen pro všechny maminky  
od ukončeného šestinedělí, ale i ty, které jsou po porodu již delší dobu 
a stále se necítí fit. Lekce vedou zkušené fyzioterapeutky a certifiko
vané lektorky cvičení v těhotenství a po porodu. Hlavním cílem kurzu 
je zejména správné fungování pánevního dna, odstranění bolesti zad, 
kontrola diastázy či úleva tělu při běžných činnostech. Cvičení pro
bíhá za přítomnosti dětí od miminek až po ty školkové. Pro děti 
máme připravené veškeré zázemí, takže lekci si užijí maminky i jejich 
ratolesti. Více informací a přihlášky: www.mamigym.cz, info@mamigym.cz 
případně Facebook, či Instagram @mamigym. Dále akceptujeme  
celou škálu benefitů, více na webu nebo nás kontaktujte emailem 
info@mamigym.cz či telefonicky, případně přes sociální sítě. Studio 
MamiGYM, U Albrechtova Vrchu 40, Praha 13.  Studio MamiGYM
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Jarní prázdniny s SK Hala Lužiny
Instruktoři SK Hala Lužiny připravují pro děti ve věku 615 let  
příměstský tábor plný sportu, her a soutěží. Termín je o jarních  
prázdninách od pondělí 13. do pátku 17. 3. 2023.

Program tábora: Sportovní hry a soutěže v přírodě i v tělocvičně, 
vycházky na zajímavá místa v Praze a okolí, hry na sněhu, návštěva 
aquaparku.

Přihlášky a program najdete vwww.skhluziny.wz.cz, bližší infor
mace: Dáša Kolandová, tel. 723 060 323. S přihláškou neotálejte,  
kapacita se rychle plní.  Dáša Kolandová

Poprvé v dresu
Spojením tělocvikářů ze ZŠ Mohylová a ZŠ Zličín vznikl Pohár 
MoZ1, ve kterém si děti z Prahy 13 postupně budou moci změřit své 
síly v pěti sportech – ve florbale, futsalu, basketu, atletice a gymnas
tice. V listopadu se konal turnaj ve florbale. Mnoho dětí se poprvé  
v životě účastnilo sportovního utkání jako reprezentanti, poprvé hájili 
svůj tým oblečení v dresu a není divu, že zažívaly úplně nové emoce. 
Turnaje se zúčastnily čtyři základní školy. První tým hrál za ZŠ Mo
hylová, druhý tým bojoval za Řeporyje a dva týmy vyslala ZŠ Kun
cova a ZŠ Zličín. Družstvo žáků z Mohylky se po lítých bojích umís
tilo na krásném 2. místě, a proto se již těšíme na další dobrodružství, 
tentokrát futsalové, které nás čeká začátkem nového kalendářního 
roku. John Hodek, ZŠ Mohylová

Starší žáci v čele pražského přeboru
Starší žáci Sokola Stodůlky jsou zaslouženě v čele přeboru. V 11 zá
pasech si připsali 9 vítězství a 2 remízy při celkovém skóre 50:14. 
Nováček soutěže, Sokol Stodůlky, se díky vítězství v posledním kole 
nad týmem Motorletu 10:1 vyhoupl na 1. místo tabulky. Kluci si za
slouží velkou pochvalu za svůj přístup a nasazení nejen v zápasech,  
ale především v trénincích, kde na sobě tvrdě pracují. Pro Sokol Sto
důlky je velmi důležitá práce s mládeží a děkuje všem trenérům, kteří 
se na této výchově a trénování podílejí. Aktuální úspěch starších žáků  
je naším společným úspěchem a příslibem do budoucna pro celý oddíl!

Na prvním místě přezimuje také tým staršího dorostu.  -red-

ZŠ Bronzová druhá ve florbale
Žákyně šestých a sedmých tříd se vydaly reprezentovat naši školu ve 
florbalovém turnaji ve čtvrtek 24. a pátek 25. listopadu. V tělocvičnách 
FZŠ Mezi Školami nastoupily hned k prvnímu zápasu celého turnaje. 
Děvčata čekalo pět nelehkých soupeřů. První zápas se ZŠ Trávníčkova 
skončil remízou 1:1. Ve druhém zápase jsme narazili na pozdější ko
nečné vítězky turnaje ze ZŠ Jan
ského, které byly velice dobře při
pravené a zápas pro nás skončil 
prohrou 1:4. Ve třetím zápase se 
nám povedlo hned v úvodních vte
řinách vstřelit branku a děvčata 
udržela toto úzké vedení až do 
úplného závěru zápasu a zvítězila 
1:0. Ke čtvrtému zápasu nás vy
zvaly domácí hráčky z hostitelské 
školy. Za aktivní fanouškovské ku
lisy jsme toto utkání nezvládli  
a prohráli 0:2. Ještě před posledním zápasem se ZŠ Kuncova jsme  
věděli, že pokud jej vyhrajeme, získáme druhé místo. Děvčata 
motivovaná cenným kovem bojovala statečně a zápas zaslouženě 
vyhrála 2:0. Jsme stříbrní, ale ujímáme se postupu do krajského kola 
místo vítěze. Držte nám palce!        Ondřej Filip

Stříbro pro Bronzovku podruhé! 
Také chlapci z šestých  
a sedmých tříd úspěšně  
reprezentovali naši školu 
při florbalovém turnaji.  
Na úvod je čekalo velmi 
náročné utkání s FZŠ prof. 
O. Chlupa, které bohužel 
nezvládli a prohráli 0:3. 
Předvedený výkon však ne
byl špatný a byl příslibem 
do dalších bojů. Ve sluš
ných výkonech pokračovali 

chlapci i ve zbylých utkáních ve skupině, což tentokrát přineslo také 
skvělé výsledky. Výhra 8:0 se ZŠ Kuncova, 7:0 se ZŠ Mezi školami  
a 4:0 se ZŠ Mládí ukázala v dobrém světle nejen výkony našich hráčů, 
ale především brankáře Jirky Arnolda, který předváděl jisté zákroky  
a byl oporou svým spoluhráčům. Po třech výhrách a jedné porážce 
tým Bronzovky z druhého místa postoupil do semifinále, kde se utkal 
s vítězem druhé skupiny  s gymnáziem MMV. Famózní výkon zde 
předvedl kapitán a střelec Jakub Mleziva, třemi brankami zajistil vý
hru 3:2 a postup do finále! Zde chlapci v repríze prvního zápasu nara
zili na FZŠ prof. O. Chlupa, která opět předvedla bezchybný výkon 
a tým Bronzovky se musel sklonit před zaslouženým vítězem turnaje. 
Přesto odcházíme se skvělým pocitem, hromadou pozitivních zážitků 
a zkušeností, a navíc se stříbrnými medailemi na krku!   

 Pavlína Tomsová, ZŠ s RVJ Bronzová

Úspěch na florbalovém turnaji 
Žákyně FZŠ Mezi Školami se zú
častnily obvodního kola turnaje  
ve florbalu POPRASK v kategorii 
89. tříd, kde vybojovaly nečekaný 
úspěch v podobě vítězství a postupu 
do kola celopražského. Gratulujeme. 
Barvy naší školy hájily také žákyně 
67. tříd, ale nebylo jim bohužel 
přáno. Musíme uznat, že soupeřky  
z ostatních škol byly lepší. Dívky 
obsadily celkově 6. místo.   Daniel Cehula
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Vánoční stromečky do všech školek 
Tradiční předání vánočních stromečků do všech 22 mateřských školek,  
jejichž zřizovatelem je městská část Praha 13, se uskutečnilo i letos. Při
bližně metrové živé jedličky, které se stanou trvalou součástí školních za
hrad, si předškoláci zkrášlí vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Starosta 
David Vodrážka spolu s místostarostkou Marcelou Plesníkovou osobně 
jedličky předali do Mateřských školek Píšťalka a Rozmarýnek. Vedení 
radnice současně poděkovalo všem zaměstnancům mateřských školek za 
obětavou práci. Tradici předání živých stromků do všech mateřinek naše 
městská část opět dodržela s přáním, aby i letošní advent přinesl do ško
lek příjemně strávený čas pro všechny děti i zaměstnance. Vážíme si nejen 
tradic, ale i přírody, a právě proto do školek přivážíme živé stromky při
pravené rovnou na zasazení. V některých školkách rostou na zahradách 
stromky z minulých Vánoc a u dětí se tak nenásilně vytváří pozitivní 
vztah k přírodě.                                                                            Lucie Steinerová

MŠ BALÓNEK

MŠ BARVIČKA

MŠ ČTYŘLÍSTEK

MŠ HAVAJ

MŠ OVČÍ HÁJEK

MŠ BĚHOUNKOVA 2300
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MŠ PALOUČEK MŠ PASTELKA

MŠ PÍŠŤALKA
MŠ POHÁDKA

MŠ ROSNIČKA MŠ ROZMARÝNEK

MŠ SLUNÍČKO POD STŘECHOU MŠ ŠIKULKA

MŠ U BOBŘÍKA

MŠ VEČERNÍČEK

MŠ ZAHRÁDKA

MŠ U RUMCAJSE

MŠ U STROMU MŠ U ÚSMĚV

MŠ MOTÝLEK MŠ PALETKA
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ČECHOVA STODOLA. V polovině listopadu jsme se s družinou 
vypravili do naučného muzea pověstí a venkovských tradic, do 
Čechovy stodoly v Jincích. Během programu na nás čekala prohlídka 
pekla, kde si děti zahrály o duši paní vychovatelky, naštěstí úspěšně. 
Následovalo vyprávění o českých vánočních zvycích a tradicích, 
v němž se děti dověděly mnoho zajímavého. Na závěr nás čekalo 
vánoční tvoření, ze kterého jsme si všichni odvezli domů pěknou 
dekoraci. Vendula Tůmová, ZŠ s RVJ Bronzová 

ČTENÁŘSKÁ SLAVNOST VE 2.C. Celoroční čtenářskou soutěž 
jsme zahájili začátkem listopadu v prostorách školní knihovny malou 
slavností. Jako odměnu za poctivé denní čtení a záznamy o knihách  
ve čtenářském deníku získali žáci broušený korálek na takzvaný 
čtenářský amulet. Ten, kdo v průběhu roku sesbírá nejvíce korálků, 
dostane pěknou knižní odměnu. Děti se také seznámily se smyslem 
a pravidly školní knihovny a některé si hned vypůjčily knížky 
k přečtení. Kristína Pekárková, FZŠ Trávníčkova

KAPITÁN PLANETA. V rámci vzdělávacího programu Magistrátu 
hl. m., jehož cílem je vést děti k širšímu pochopení enviromentální 
problematiky nás ve školce navštívil kapitán Planeta. Ukázal dětem, 
jak třídit odpad, do jakých popelnic patří, co se stane, pokud odpadky 
vyhodíme do přírody. Zopakovali jsme si tak, jak je důležité odpad tří
dit a tím naši planetu chránit. Martina Berkiová, MŠ Rosnička

KAVÁRNIČKA V 7.A. Na podzim se naše třída již podruhé promě
nila v útulnou kavárnu se vším, co k tomu patří. Ze školních lavic se 
staly kavárenské stolky s ubrusy, s čajovými svíčkami a dekoracemi. 
Hezkou atmosféru dokreslila příjemná hudba. Tématem setkání byly 
opět naše třídní aktivity. Předvedli jsme komentovanou prezentaci  
o zážitcích ze sportovní školy v přírodě, připravili vernisáž fotografií 
tentokrát z noci ve škole a ke kávě nabídli vlastnoručně upečené de
zerty. Vladislava Šváchová, ZŠ s RVJ Bronzová

STŘEDA NÁM CHUTNÁ. O tom, že povinná školní četba není 
žádná otrava vědí své děti ze 3.B. Četly poutavý příběh Středa nám 
chutná z prostředí dětského domova od autorky Ivy Procházkové. 
Vypráví o tom, jak důležité je mít radost ze života a hledat vnitřní 
krásu v každém z nás. Po dočtení nás čekala zajímavá prezentace 
knihy spojená s ochutnávkou čerstvě upečeného štrůdlu.
 Vendula Tůmová, ZŠ s RVJ Bronzová 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
V MOHYLCE. Není obvyklé, 
aby se škola zaplnila dětmi 
v sobotu. Právě to se však 
stalo těsně před začátkem 
adventu v té naší, kde se  
26. listopadu konaly  
Adventní dílny. Děti a rodiče 
si zde mimo jiné mohli vy
tvořit vlastní adventní věnec, 
vyrobit svíčku nebo nazdobit 
perníček. Jednu věc měly 
všechny aktivity společnou. 
Bylo to čekání. Krásná věc 
nevznikne malému tvořílkovi 
pod rukama hned. Malí  
i velcí návštěvníci dílen si tak 
natrénovali čekání na prahu 
adventu, doby trpělivého čekání na Vánoce. Jarmila Stašková, ZŠ Mohylová
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. Stejně jako každý rok, tak i tentokrát jsme 
v naší slavnostně vyzdobené školce ctili advent. Nejprve k nám zavítali 
Mikuláš, čert a anděl a my jsme na Mikulášské besídce konečně mohli 
přivítat i rodiče. Těsně před Vánocemi jsme si společně zazpívali koledy 
u vánočního stromku a čekali na dárečky od Ježíška. Všem našim dětem 
a jejich rodičům přejeme vše nejlepší v novém roce.  Věra Schreierová, MŠ Pohádka

ADVENTNÍ DÍLNIČKY. V naší mateřské škole proběhly poslední lis
topadový den Adventní dílničky. V každé třídě měli rodiče se svými 
dětmi možnost vyrobit adventní dekoraci, či malý vánoční dáreček  
a potěšit tak své blízké či příbuzné. Do dílniček se zapojili úplně 
všichni. Společně jsme si užili krásné předvánoční odpoledne plné po
hodové atmosféry a radosti ze společně stráveného času. Moc děkujeme 
za hojnou účast. Lenka Moravcová, MŠ Šikulka

MASKOTI V ÚSMĚVU. Tak jak bývá ve školkách zvykem, i my 
máme třídy pojmenované podle zvířátek. Každoročně proto pořádáme 
Týden maskotů a ani v listopadu tomu nebylo jinak. Děti při této 
příležitosti přinesly svá plyšová zvířátka. Vytvořili jsme výstavku, poví
dali si o nich a naučili jsme se básničky. V pátek pak proběhla malá 
společná slavnost, při níž se děti mezi sebou podělily o zážitky, které 
jim uplynulý týden přinesl. MŠ Úsměv

MIKULÁŠ V MOHYLCE. Postavy anděla, čerta a Mikuláše patří 
k předzvěsti Vánoc. I u nás ve škole jsme tradici věrni. Páťáci jako nej
starší v prosinci opět proměnili svoje učebny na nebe a peklo a děti  
ze všech ostatních ročníků pozvali na exkurzi. Otevřeli brány nebe  
a pekla trochu ustrašeným prvňáčkům, již sebevědomějším druháč
kům, napjatým třeťákům i ostříleným čtvrťákům, u kterých již mohli 
své představení rozvinout naplno a užít si drobet strašení. Denisa Červinková

UČITELKOU NA DOPOLEDNE. V listopadu jsme uspořádali netra
diční den otevřených dveří, během něhož si mohly zájemkyně z řad 
maminek vyzkoušet, jaké to je být učitelem. Po pečlivé přípravě a kon
zultaci s paní ředitelkou se maminky – učitelky vypravily k dětem. 
Vedly celé dopoledne včetně cvičení, výtvarných činností, předškolní 
přípravy a své působení zakončily vycházkou. Chceme všem zúčastně
ným poděkovat za skvěle odvedenou práci a velmi milé dopoledne. 
                                       MŠ Píšťalka

POHÁDKA S PÍSNIČKOU. Pro zpříjemnění sychravého listopado
vého odpoledne jsme pro děti z naší mateřské školky připravili před
stavení Pohádka s písničkou. Herci, kteří k nám přijeli seznámili děti 
s různými hudebními nástroji a zahráli na kytaru, flétnu, a dokonce  
i na kastaněty. V závěru jsme si společně zazpívali známé i známější 
lidové písničky. Jitka Balcárková, MŠ Pohádka
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Názor zastupitele
Jak se na Praze 13 vybuduje a posléze zruší dětské hřiště
Na jaře roku 2021 bylo v souladu se strategickým záměrem MČ 
Praha 13 vybudováno dětské hřiště v ulici K Brance. Po roce bylo zru
šeno, konkrétně byly herní prvky přesunuty do Třebonic, což radnici 
stálo celých 180 000 Kč. Občany jistě zajímá, proč se takovým způso
bem plýtvají veřejné peníze.

Navštívila jsem proto za tímto účelem investiční oddělení na rad
nici. Dozvěděla jsem se, že místní obyvatelé (celkem 4 osoby) pode
psali petici (stížnost na hlučnost dětí a maminek) a na základě té pak 
bylo rozhodnuto o přesunutí herních prvků do Třebonic (lavičky zů
staly zachovány). Podle původní rétoriky radnice mělo hřiště sloužit  
k setkávání různých generací občanů (prvky herní navazovaly na la
vičky pro starší).

V této záležitosti jsem již interpelovala odpovídající radní a dostalo 
se mi velmi negativních a podrážděných reakcí. Očekávám proto,  
že i reakce na tento článek bude “tradičně” urážlivá směrem k mé 
osobě. Když dojdou druhé straně argumenty, okamžitě vytáhnou 
osobní útoky a dehonestace.

Co je ovšem zajímavé, že není podstatné, jaké jsou strategické zá
měry MČ, ale že stačí sepsat petici (zde skutečně stačily 4 podpisy)  
a vše se změní. Záměr a realizace projektu ustoupí přání nejhlasitějším 
občanům a to považuji za povzbuzující a důležitou informaci pro ob
čany. Protože i toto je cesta, jak se bránit přebujelé výstavbě a nad
měrně vysokým budovám, které jim znehodnocují a znepříjemňují  
bydlení. Je to vlastně poprvé v mé roli zastupitelky, kdy jsem zaregist
rovala pozitivní a rychlou reakci radnice na petici občanů. 

A teď vážně: skutečně mi není jasné, proč bylo dětské hřiště zru
šeno, proč najednou není podstatný strategický plán a proč má petice 
několika občanů takovou váhu. Budu i nadále zjišťovat informace  
o pozadí celé záležitosti a ráda se o ně s vámi občany podělím.                
 Jana Horká, zastupitelka za MČ Praha 13

Reaguje místostarosta Petr Zeman.
S paní zastupitelkou naprosto nelze než souhlasit v tom smyslu,  
že parčík v ulici K Brance byl osazen dvěma herními prvky, které byly 
následně přesunuty na jiné vhodnější místo. Bylo to skutečně na pod
nět několika rodin bydlících v bezprostředním sousedství, ale nikoliv 
na základě nějaké petice. Rozhodli jsme na základě racionálního uva
žování, protože hluk zejména při používání kovové skluzavky, nad
měrně zatěžoval místní obyvatele. Vzhledem k tomu, že nejbližší dět
ské hřiště kompletně osazené herními prvky se nalézá cca 300 metrů 
od zmíněného místa, ukázalo se vhodnější ponechat parčík, který byl 
vytvořen na místě bývalého nevzhledného dvorku, jako klidovou zónu 
s lavičkami.  Tento parčík nebyl součástí žádného “akčního plánu”,  
ale jako logické řešení tehdejší nevyhovující situace a primárně nešlo  
o dětské hřiště, ale o park osazený dvěma herními prvky.

Pro upřesnění uvádím, že Zastupitelstvo MČ Praha13 svým usne
sením č. UZ 0083/2019 ze dne 18. 9. 2019 schválilo revitalizaci po
zemků v předmětném místě na parkovou úpravu a zeleň tak, aby byla 
doplněna stávající klidová zóna historické části obce. Přemístěním 
dvou hracích prvků, na žádost občanů žijících v bezprostřední blíz
kosti, na jiné vhodnější místo, tedy není v žádném případě v rozporu  
s tímto usnesením. Navíc rozšíření dětského hřiště v Třebonicích bylo 
dlouhodobě plánované. Z toho vyplývá, že využití těchto hracích 
prvků bylo také z ekonomického hlediska nejlepším řešením.

Výše uvedené hrací prvky bez montáže a dalších stavebních úprav 
stály naší městskou část 146 000 Kč (v roce 2020). Vzhledem k ná
růstu cen v roce 2022 by předmětné prvky byly minimálně o 30 % 
dražší a rozdíly v cenách hracích prvků, dopravy a následné úpravy 
plochy by byly jistě vyšší, než jejich přemístění do Třebonic (které  
činilo 43 986,50 Kč). 

Ostatní paní zastupitelkou zmiňované náklady souvisely se staveb
ními úpravami a úpravou ploch stávajícího hřiště v Třebonicích.

Z výše uvedeného je zřejmé, že MČ Praha 13 řádně hospodaří s fi
nančními prostředky. Petr Zeman, místostarosta MČ Praha 13

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
Novoroční předsevzetí

„Dobrý den, jsem dvacet let vdaná. Máme dvě děti, syna a dceru. Můj 
muž není zlý, ale pořád všechny kontroluje, kritizuje, všechno musí být  
po jeho, nikdy nikoho nepochválí, je s ním těžký život. Děti už se zlobí, 
proč jsem je neodvedla někam jinam. Já už dvacet let přemýšlím, že by  
asi stálo za to se rozejít. Ale bojím se. Doufám, že třeba on odejde. Raději 
mu vyhovím v jeho přáních, abychom se nehádali, ale takové manželství  
je smutné.“

„Dobrý den, paní doktorko. Před pěti lety jsem se rozvedla.  Manžel pil 
a měl i jiné ženy. Nedokážu se od té doby pořádně postavit do života. Po-
řád si vyčítám, že jsem něco udělala špatně, že jsem to měla udělat jinak. 
Vidím, že ostatní se mají lépe a novoroční předsevzetí, co vše udělám letos 
nově a lépe, mi lezou na nervy. Stejně se nedokážu pohnout z místa.“

Dobrý den. Většina z nás touží po štěstí, spokojenosti, po lásce, po 
sdílení, po úspěchu a hezkých vtazích. Vidíme, jak se ostatní kolem nás 
usmívají, mají dobrou práci, mají peníze, mají hezké vztahy. Možná to 
porovnávání nás sráží víc a víc na kolena. Ono to není tak horké, jak se 
navenek může zdát. Nikdo nemá ideální život a vše jen tak zadarmo. 
Kdo si dokázal vybudovat kvalitní pozici v hezké práci, dlouhodobý 
spokojený vztah, hezkou rodinu, pocit vlastní hodnoty a další stabilní 
pozitivní životní hodnoty, musel na tom určitě dost zapracovat. Nic ho
tového nikomu nespadlo z nebe. Na Nový rok máme tendence dávat si 
novoroční předsevzetí, co vše se budeme snažit dělat nově a jinak  
(např.začneme se učit angličtinu, začneme cvičit, začneme zdravě 
jíst….). Možná bychom pro letošek mohli udělat změnu a snažit se, 
abychom naopak některé věci nedělaly. Především ty, které nám cestu  
k vysněnému životu blokují. Když totiž dovolíme, aby nás ovládly po
chybnosti, nejistota nebo cestu za vysněným cílem prostě jen vzdáme, 
zkazíme si všechno sami. 

1. Mámeli pocit, že názor druhého má větší váhu než náš vlastní,  
náš život potom jde jiným směrem než bychom si přáli. Když se na radu 
ptáme více známých, jsme obvykle ještě víc zmateni, protože každý nám 

řekne něco jiného. Můžeme se poptat, ale nakonec je potřeba zvolit 
vlastní postup.

2. Čekáme a doufáme, až nás někdo zvenčí zachrání. Pláčeme a če
káme, že nás někomu bude líto a někdo něco přece udělá. Věříme, že 
naše rozcestí někdo jiný rozhodne za nás. Něco se přece zvenku musí 
stát. Nemusí.  Můžeme dlouho zůstat v situaci, která nám nevyhovuje. 
Po delší době k vlastnímu rozhodnutí už ztratíme i energii. Nebo náš 
život opravdu zvenku někdo nebo něco rozhodne, ale rozhodně my 
sami potom neurčujeme, kterým směrem se bude ubírat.

3. Snažíme se vyhovět druhým proti našim vlastním zájmům, aby
chom se zalíbili nebo abychom se vyhnuli konfliktu. Nefunguje to.  
Úctu a obdiv mají lidé, kteří mají vlastní názor a i za cenu neshod si za 
ním stojí. V lepším případě nekonfliktně asertivní nekonfrontující ko
munikací. Jestliže se snažíme vyhnout konfliktu a stále jen ustupujeme, 
druzí toho jen využijí. Ale rozhodně nás nevnímají jako rovnocenného 
partnera, ani si nás neváží. Naopak.

4. Likvidační je také fňukající stále sebe obviňující postoj a opakující 
se negativní myšlenky. Mnohokrát opakovaná je nejvhodnější terapie 
TADY A TEĎ. Možná jsme v minulosti udělali nějaké chyby (všichni 
z nás!). Možná je před námi neznámá budoucnost, které se třeba bo
jíme. Ale myšlenky na minulost a obavy z budoucnosti by nám neměly 
likvidovat hezký život NYNÍ. Život není nekonečný a každý den, který 
hezky prožijeme, se počítá . Jestliže dovolíme sami sebe trestat neko
nečným obviňováním a pochybnostmi o sobě samých, náš život se z ná
ročného období nevyhrabe. A pokud naše katastrofické scénáře jsou 
neodklonitelné, neváhejme vyhledat psychoterapeuta. Je to situace a ře
šitelná, naučí nás pár technik KBT tak, abychom si uměli poradit příště 
sami, a bude se nám lépe žít.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji v novém roce 2023, aby věřili 
sami sobě a aby se jim dařilo s úsměvem žít hezký a spokojený život .
 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE

Hodnocení roku 2022
První prosincové sobotní odpoledne se konala Mikulášská stezka, 
spojená se zábavným programem pro děti větší i ty úplně malé. Spo
lečně s rodiči a prarodiči se příchozí děti zapojily do her a soutěží 
o zajímavé i sladké ceny. Zájem byl velký a program za přítomnosti 
Mikuláše a jeho družiny absolvovalo letos 420 dětí, které byly obdaro
vány mikulášským balíčkem. Poté se uskutečnila valná hromada SDH 
Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. Po letech ome
zené činnosti v souvislosti s pandemií covid19 se letos členové jed
notky vyrovnávali s další novou zkušeností. Po vypuknutí válečného 
konfliktu na Ukrajině se většinou ve svém volném čase zapojili do po
moci uprchlíkům. Ať už na KACPU při registraci nebo i při rozvozu 
na místa ubytování po celé ČR. V době prázdnin, kdy bývá relativně 
klid, byla jednotka vyslána na hašení požáru v Českém Švýcarsku. 
Kromě toho členové sboru i jednotky plnili roční plán práce, zajišťo
vali úkoly Bezpečnostní rady ÚMČ a IZS. Sbor tímto děkuje Úřadu 

Jménem svých kolegů přeji všem čtenářům a jejich rodinám příjemné 
prožití svátečních dnů a hodně zdraví v roce 2023. Letošní rok byl 
z pohledu městské policie stejně komplikovaný a nabitý jako roky 
předchozí. Děkujeme proto občanům za spolupráci a pomoc. Zejména 
těm, kteří pomáhali strážníkům přímo v terénu a při řešení konkrét
ních situací. Jako každý rok budeme i letos zajišťovat bezpečnost bě
hem svátečních dnů zvýšeným a pravidelným dohledem nad nejvíce 
exponovanými místy, kterými jsou místní tržnice a nákupní centra. 
Tímto příspěvkem bychom si dovolili jako každoročně také seznámit 

čtenáře se záměry našeho obvodního ředitelství pro rok 2023. V nad
cházejícím roce bude výkon služby zaměřen stejně jako v posledních 
letech na problematiku nepřizpůsobivých osob bez domova, obtěžují
cích svým chováním občany a na kontrolu  lokalit s výskytem krimi
nálně závadových osob. Dále plánujeme mimořádné akce zaměřené na 
ochranu veřejného pořádku, které budou spočívat v nasazení strážníků 
při preventivních  kontrolách parkovišť, okolí nočních podniků a dal
ších problematických míst. Závěrem vám osobně přeji štěstí a dobrou 
náladu v bezpochyby složitém roce 2023. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO

Fotografií jedné z dominant Prahy 13, 
kterou tubus metra jistě je, jste nám 
zaslali již mnoho. Nás tentokrát  
zaujal tento snímek, který nám poslal 
pan Jan Čelíkovský. 
 
Podaříli se i vám udělat zajímavou 
fotografii (v rozlišení alespoň  
300 dpi), zašlete nám ji na email 
stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. 
Občas se stane, že nám pošlete 
krásnou fotografii s tím, že je 
možné ji využít na titulní stranu. 
Připomínáme, že fotografie na titul 
musí být foceny na výšku. 
Za všechny snímky, které jste nám 
již poslali nebo je teprve pošlete, 
vám mnohokrát děkujeme.               
                                         Petra Fořtová

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Akce na konci roku
Také nás začátkem adventu, přesněji 3. prosince, navštívil Mikuláš. 
Akce s doprovodným programem pro děti a rodiče byla současně po
slední akcí pro veřejnost v roce 2022.

Na poslední schůzce Mladých hasičů si děti měly možnost vyzkou
šet výcvik naší jednotky v polygonu a spolu s členy zásahové jednotky 
toto cvičení zvládly na jedničku. Začíná nový rok a my na únorové 
valné hromadě zhodnotíme, jak se nám v tom uplynulém vedlo.
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, MSH ČMS Praha, 
všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu činnosti. Bez je
jich podpory bychom nemohli plnit své úkoly v rámci Integrovaného 
záchranného systému. Všem našim příznivcům a přátelům přejeme 
vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky 
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Plavou si, ani neví jak
Příběh, za kterým se tentokrát vypravíme, by se klidně mohl jako ku
riozita vyprávět během silvestrovských oslav. Směle by taky mohl kon
kurovat podivuhodnému dobrodružství Robinsona Crusoe. Jakkoli 
zní neuvěřitelně, skutečně se stal. Na tom, že 10. ledna 1992 ztratila 
nákladní loď při cestě v Tichém oceánu jeden z kontejnerů, by nebylo 
tolik neobvyklého. 

Informace o tom, že ztra
cený kontejner byl až po  
okraj plný malých barevných 
gumových hraček, které  
kupujeme dětem na hraní 
do vany, by taky jistě rychle 
vyšuměla. Ovšem to,  
že se bezmála třiceti tisí
cům kachniček, žabek, želv  
a bobrů podařilo vyprostit 
z lepenkových krabic  
a brázdit oceány do dneška, 
to už je na pováženou! 
Velmi netradiční gumové 
hejno se vydalo po lednové 
bouři na svou pouť do 
všech světových směrů. 
Někteří neohrožení malí 
námořníci skončili na po
břeží Austrálie, jiní mohli potěšit děti na Havaji. Bez návštěvy pla
váčků nezůstala ani Aljaška, kde ale bohužel na několik let zamrzli  
a v cestě mohli pokračovat až po rozmrznutí v novém miléniu. Ti nej
vytrvalejší se dostali až do Skotska. Gumová parta proplula beze 
šrámu dokonce i oblastí, která se stala osudnou parníku Titanic. Je sa
mozřejmě pravdou, že gumové hračky jsou odpadem, který do moře 

nepatří. Budiž jim omluvou, že jejich zásluhou získali vědci jedineč
nou šanci, kterou by je jinak ani ve snu nenapadlo využít. Díky pečli
vému sledování cesty kachniček a jejich dalších kamarádů mohou 
dnes s daleko větší přesností popsat pohyby v oceánu, jednotlivých 
proudů a změn, které v průběhu času nastávají. Významný poznatek 
přinesla dlouholetá plavba také samotným výrobcům gumových hra

ček. Mohou si totiž vzít po
učení o trvanlivosti barev, 
které svým kachničkám  
a podobným hračkám  
dávají. Žluté kachničky  
a červené bobry už slunce  
a mořská voda vybělily.  
Zato zelená barva žabiček  
a modrá na želvách zůstává 
stále stejná. Slaná mořská 
voda způsobuje, že hračky 
vyrobené z PVC nemají  
ideální podmínky pro pře
žití, a proto je skutečně po
zoruhodné, že dodnes zů
stává ve světovém moři 
několik stovek kusů těchto 
hrdinů. Zálusk si na ně dě
lali samozřejmě sběratelé  
ze všech koutů světa. Lovili 

kachničky jak na širém moři, tak na pobřežích, kam připluly. Jejich 
sběratelská hodnota v roce 2007 činila až devět tisíc korun. Dnes 
byste za jedno zvířátko mohli dostat až tolik tisíc korun, kolik let tráví 
na otevřeném moři. Když je náhodou na vaší dovolené potkáte, tak je 
nechte plout. Vždyť šťastné jsou, když do ucha jim chladná voda 
šplouchá a cáká a cáká... Andrea Říčková

STALO SE V LEDNU

Na Butovicích se otevřela
NOVÁ POBOČKA
OK POINT 

Nová pobočka OK POINT díky svému individuálnímu přístupu ke klientům 
i šíři poskytovaných služeb rozšiřuje Pražanům a návštěvníkům hlavního 
města možnosti, jak se lépe zorientovat v různých finančních a jiných 
typech produktů. Součástí komplexní péče o klienty jsou v OK POINTU také 

Pobočka je veřejnosti v ulici Na Zlatě otevřena každý všední den od 
10.30 do 18.30 hodin. Dostupná je díky blízké stanici metra Nové Butovice 
i zastávkám řady městských a příměstských autobusů. Využít lze také 
některá z míst, která jsou v okolí určena pro běžné parkování.
V butovické pobočce OK POINT najdete kromě dalšího moderního vybavení 
a technologií rovněž vkladomat, jehož prostřednictvím zde můžete 
jednoduše a rychle vkládat hotovost na účet. Ten je zde k dispozici nonstop.

OK POINT Nové Butovice
Na Zlatě 2835, Praha 5
Otevírací doba: PO až PÁ 10.30 – 18.30
Vkladomat v nonstop provozu
www.okpointy.cz | www.okpoint.tv

Nejnovějším přírůstkem v rozrůstající se síti OK POINT je pobočka, 
která je umístěna v blízkosti stanice metra Nové Butovice v ulici Na 
Zlatě v Praze 13. Osvědčený a originální koncept, jenž pod jednou 
střechou propojuje finanční, realitní a bankovní služby, se nově 
otevírá a nabízí své služby všem zájemcům jak z oblasti Nových 
Butovic, Radlic, Barrandova, tak dalších míst hlavního města.

možnosti, díky nimž lze reagovat na aktuální potřeby a požadavky za 
jakéhokoliv ekonomického počasí. Na schůzce s naším specialistou mohou 
klienti vyřešit vše od nastavení finančního plánu a investic až po pojištění 
vozu či koupi nemovitosti. Ušetří tak čas i vlastní peníze.

„Naše pobočka poskytuje služby jak klientům, kteří bydlí v okolí, tak ostatním 
Pražanům. Díky stanici metra Nové Butovice si k nám cestu nacházejí i ti, kteří 
cestují z blízké Prahy 5 nebo přímo z centra města. Klient je pro nás vždy na 
prvním místě,“ vysvětluje Milič Silvestr Jedlička, ředitel místního
OK POINTU.
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RADNICE SE PŘEDSTAVUJE

S novým rokem přichází redakce STOPu s rubrikou, ve které ne-
cháme čtenářům trochu více nahlédnout pod pokličku úřadu městské 
části. Naším cílem je občanům vysvětlit s čím a v jakých případech  
se mohou na radnici obrátit a co naopak vyřídí v jiných institucích. 
Postupně a přehledně představíme činnost a kompetence jednotli-
vých odborů a seznámíme čtenáře s tím, v čem je pro ně jejich agenda 
užitečná. Letos v červnu to bude již dvacet let, kdy v samém centru 
Nových Butovic otevřela své dveře moderní šestipodlažní budova 
radnice, ve které její zaměstnanci pomáhají řešit obyvatelům Pra- 
hy 13 a nejen jim nejrůznější životní situace. Přijměte následující  
seriál jako dárek k našemu společnému výročí.

Odbor dopravy

Relativně malý odbor dopravy sídlí v budově radnice na Slunečním 
náměstí. Většina jeho zaměstnanců má svůj pracovní stůl v kanceláři  
č. 315 ve druhém patře. Pověřeným vedoucím odboru je pan inženýr  
Tomáš Círus, v jehož týmu pracuje šest referentů.

 Odbor vykonává funkci silničního správního úřadu na místních ko
munikacích II.IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunika
cích na území Prahy 13 (staré Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice,  
Velká Ohrada, Pod Zličínem, Třebonice a Nová Ves  k.ú. Jinonice)  
a dále také na území MČ Řeporyje.

 K jedné z jeho kompetencí patří povolování připojení účelových ko
munikací a objektů či pozemků na místní komunikace. Tím se rozumí 
zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení formou sjezdu nebo 
nájezdu. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách 
úřadu, nebo si jej můžete vyzvednout přímo v kanceláři odboru. 

 K důležitým úkolům odboru náleží také povolování zvláštního uží
vání komunikací, kterým se rozumí jakýkoli zásah do komunikace. 
Odbor dopravy tedy můžete kontaktovat, budeteli potřebovat zajistit 
místo pro kontejner na suť při rekonstrukci koupelny, složit na chod
ník po určitou dobu hromadu cihel nebo písku, případně postavit pro
dejní či reklamní zařízení. Stejně tak pokud hodláte pořádat kulturní, 
sportovní, zábavnou či jakoukoli akci, při které je třeba komunikaci  
či její část uzavřít, je třeba požádat o povolení na odboru dopravy. Ten 
je také samozřejmě oprávněný za výše jmenované vyměřovat správní 
poplatky. Do této agendy dále patří i výkopové práce, a to např. uklá
dání inženýrských sítí, opravy a výstavba komunikací a chodníků.

 Na pracovníky odboru se mohou občané obrátit také v případě,  
že jsou invalidní, nebo je na ně zdravotně postižená osoba plně odká
zána. V takovém případě je odbor schopen zajistit vyhrazené parkovi
ště tak, aby cesta od vozu k domu byla co nejpohodlnější, a hlavně tím 
umožní jistotu zaparkování. 

 K běžným činnostem odboru patří také kontrolní činnost. V pří
padě, že se v okolí vašeho bydliště nachází vrak nebo odstavené  
vozidlo, odbor dopravy je oprávněn majiteli těchto vozidel uložit  
povinnost je odstranit, případně povoluje prodej ve veřejné dražbě. 

 Častým předmětem zájmu je stav zastávek MHD a funkčnost veřej
ného osvětlení. V tomto případě jsou ovšem zaměstnanci odboru 
pouze jakýmsi prostředníkem mezi Dopravním podnikem hlavního 
města Prahy v případě zastávek a Technologií hlavního města Prahy  
v případě osvětlení. Zjištěnou závadu těmto institucím nahlásí a ty 
pak zajistí nápravu. V praxi to znamená, že i my jako obyvatelé tři
náctky, zjistímeli závadu na přístřešku při čekání na autobus, nebo  
se nám zdá, že pouliční lampy svítí moc anebo málo, můžeme sami 
informovat přímo DPP či THP, kteří jsou jediní skutečně kompe
tentní problém vyřešit.

 Pracovníci odboru kontrolují také sjízdnost a schůdnost komunikací. 
Zde je důležité připomenout, že ne všechny komunikace spadají  
do působnosti naší městské části, a dokonce většina z nich je ve správě 
Odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. 

 Odbor dopravy při své činnosti úzce spolupracuje s Policií České  
republiky  Odborem služby dopravní policie, zejména v povolování 
uzavírek a objížděk a v provádění preventivních opatření v oblasti 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, například při 
umísťování dopravního značení, povolování záborů, výkopů atd.  

 Odboru je také možné předkládat návrhy a připomínky v úseku do
pravy. Přijímá například návrhy na změnu dopravního značení, nevy
hovujeli z nějakého důvodu současné situaci. Umožňuje v případě 
potřeby také dočasnou úpravu provozu na pozemních komunikacích  
s použitím přenosných dopravních značek nebo přechodným vodo
rovným značením.

 V neposlední řadě odbor projednává skutkové podstaty přestupků  
v rozsahu své věcné působnosti. Pro ilustraci nabízíme dva příklady. 
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích projednává 
nepovolené umístění záborů, reklam, provádění stavebních prací, uza
vírek, poškozování komunikací, dopravních značek či jiné činnosti 
prováděné na komunikacích v rozporu s tímto zákonem. Postupuje 
dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
(tj., kdy se řidič neřídí dle dopravních značek při parkování v rámci 
zón placeného stání – parkoviště před radnicí a u polikliniky Lípa. 
Ostatní dopravní přestupky v rozporu s tímto zákonem řeší Magistrát 
hl. m. Prahy, odbor dopravněsprávních činností). 
 
 Závěrem připomínáme, že agendu řidičských průkazů má v hlavním 
městě ve své působnosti výhradně magistrát, konkrétně Odbor do
pravně správních činností se sídlem Na Pankráci 1685, Praha 4    
Vyšehrad. Stejný odbor má v kompetenci také registr vozidel. Těchto 
pracovišť je v Praze vícero, nejbližší pro obyvatele třináctky je v ulici 
Radimova 39, Praha 6  Břevnov. Andrea Říčková
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Adventní floristika
Ani před Vánoci nezůstali naši senioři ochuzeni o oblíbenou tematic
kou floristiku. V Komunit
ním centru sv. Prokopa pro 
ně MČ Praha 13 ve spolu
práci s Římskokatolickou 
farností sv. Jakuba staršího 
uspořádala akci s názvem 
Adventní vázání věnců. 
Čilý ruch zavládl nad sla
měnými korpusy, voňavým 
chvojím a třpytivými ozdo
bami v úterý 22. listopadu. 
Příjemnou atmosféru doplnil vřelými slovy a hrou na ukulele jáhen 
Matěj Jirsa.  Andrea Říčková

Srdečně blahopřejeme
Dne 20. října 1972 byli 
oddáni v Praze 2 manželé 
Jaroslava a Vladimír  
Strnadovi z Prahy 5  
– Stodůlek. Svůj slav
nostní den a 50 let spo
lečného života si přišli 
připomenout v pátek  
9. prosince 2022 za účasti 
rodinných příslušníků do obřadní síně Úřadu městské části Praha 13. 
Za Městskou část Prahu 13 jim poblahopřála zastupitelka Yveta Kvapi
lová. Přání všeho nejlepšího do dalších společných let připojuje i ob
čanskosprávní odbor ÚMČ Praha 13.   -red-

07.02.23 (mateřská a
základní škola)

Přijďte a poznejte náš 
vzdělávací projekt!
Den otevřených dveří
23.01.23 (mateřská škola)

Výchova k hodnotám

Jazyky: angličtina, 
španělština a němčina

Mezinárodní charakter

Osobní přístup

Vynikající vzdelávání

Co nás dělá lepšími?

https://www.parentes.cz
Tlumačovská 1237/32, Praha 5 – Stodůlky
zs@parentes.cz

@skolaparentes+420 212 340 021

Základní škola a mateřská škola Parentes
od školky po druhý stupeň

Přijímáme nové děti!
od 3 do 15 let

SENIOŘIINZERCE
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  2. 1.  Jaké byly Vánoce
  9. 1.  Tříkrálové zpívání. Začátek ve 13 hod. 
16. 1.  Vzpomínání na Janu Dvořákovou
23. 1.  Telekomunikační akademie pro seniory   
           jaký si vybrat telefon
30. 1.  Káva o čtrnácté

Rozšiřujeme členskou základnu. Rádi bychom přivítali nové 
členy. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího klubu Františka 
Kundráta na tel. 736 413 465.              
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
  3. 1.  Přivítáme se s novým rokem
10. 1.  Procvičíme si paměť u vědomostních testů
17. 1.  Přednášet nám bude JUDr. Zlata Kohoutová na téma:   
          Senior a nástrahy každodenního života
24. 1.  Přijde si s námi popovídat starosta David Vodrážka
31. 1.  Oslavíme narozeniny naší členky Dagmar Mazánkové
 
Přeji všem pevné zdraví a pohodu po celý rok 2023.
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu  
od 15 do 17 hodin v Lukáši.
  4. 1.   Tři králové
11. 1.   První světová válka  legie 

18. 1.   Vlasta Burian
25. 1.   Velká čínská zeď
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v nové klubovně 
v přízemí přístavby DSS Lukáš, Trávníčkova 1746. 
 9. 1.

   
Zahájení roku 2023  seznámení s programem 

           na rok 2023
16. 1.

  
Devět frekvencí života

23. 1.
  
Znamení zvěrokruhu

30. 1.
  
Vyhodnocení měsíce  opakování 

Přijďte se podívat, přivítáme nové zájemce! Hrajeme si  
s numerologií a na povídání při kávě je také dost času!  
Těšíme se na nové členy v nové klubovně!
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé pondělí od 13 do 15 hodin v salonku  
restaurace Pod radnicí.
  2. 1.  Setkání v novém roce v klubu při kávičce
  9. 1.  Bazar oblečení
16. 1.  Zahrajeme si stolní hry
23. 1.  Procházka po Praze
30. 1.  Setkání v klubu při kávičce
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

Klub seniorů III na Pražském 
hradě
Poslední listopadovou 
středu jsme se místo  
v klubovně sešli na vy
cházce na Pražský hrad. 
Využili jsme nabídky  
na bezplatnou prohlídku 
pro seniory a navštívili 
jsme katedrálu sv. Víta, 
Starý královský hrad,  
baziliku sv. Jiří a Zlatou 
uličku. Potom jsme se po 
Starých zámeckých schodech prošli k metru Malostranská a jeli 
zpátky domů. Rádi jsme si zase po dlouhé době prohlédli známé his
torické památky i vánočně vyzdobený Hrad.       Anna Kubištová, Klub III
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OPRAVY TELEVIZORŮ  
I V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, VIDEO, malé spotřebiče

777 606 707     Josefkoubek@seznam.cz  

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

SLUŽBY

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

WWW.USAKCISTENIKOBERCU.CZ

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

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

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

Jana Reifová, M 602 228 330

jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 20 % na vybrané produkty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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, firmách, školách apod. David Burian,  
tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz. 

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

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

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

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

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o Interiérový designer Zuzana Podrazilová.  

Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 
při realizaci. Tel. 737 111 000, www.suzidesign.cz. 

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

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

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

 o Deratizace - dezinsekce - dezinfekce. Hubíme 
štěnice, švábi, potkany, diskrétně, profesionálně, rychle  
a levně. Volejte NONSTOP na tel. 770 639 602,  
e-mail: info@hornetzf.cz, www.hornetzf.cz.

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

 o Úklid domácnosti, žehlení, venčení,  
tel. 776 273 183, www.hodinova-manzelka.com. 

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

 o PEDIKÚRA – i v pohodlí Vašeho domova, tel. 603 910 026. 
 o Prodlužování vlasů od 18 Kč, tel. 777 538 448.
 o Interiérový design&poradenství – dětské  

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

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

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

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

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

SEŘÍZENÍ OKEN
NENECHTE UNIKAT TEPLO

Česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

  sítě proti hmyzu  látkové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 15 % z celkové ceny! 

31 let  

na trhu!

PŮJČOVNA PROFI I HOBBY STROJŮ 
NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ  

TEL. 732 165 560

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

Stěhovací firma MM Karl s.r.o
stěhování NONSTOP

Tel. 731 624 954, 774 890 908
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INZERCE

BYTY

RŮZNÉ

Realitní služby,
jaké si přejete

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

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

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

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

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

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

 o Nebytový prostor 26 metrů k pronájmu,  
Amforová 1890/34, přízemí. Cena 2 500 Kč měsíčně,  
plus spotřeba elektřiny. Tel. 775 380 199.

 o Pronajmu byt 2+kk s garáží u stanice metra Luka.  
Tel. 606 629 779. RK nevolat. 

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

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

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

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

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

 o Hledáme učitelku do mateřské školy  
KinderGarten Stodůlka. Do česko-anglické firemní 
školky ve Stodůlkách přijmeme kvalifikovanou, empatic-
kou a zodpovědnou učitelku na HPP s nástupem od ledna 
/ února 2023.V případě zájmu zašlete životopis na adresu: 
stodulky@kindergarten.cz.

 o Hledáme spolehlivé lidi, kteří mají chuť pracovat 
a učit se nové věci u firmy, která je lídrem ve svém oboru. 
Možnost velmi rychlého karierního růstu v oblasti, která 
má smysl. Zaškolíme, podpoříme. Volejte tel. 602 322 302.

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

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

ZAMĚSTNÁNÍ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

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

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

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

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA 

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

Hledám byty a domy
pro své klienty

ve STODŮLKÁCH
Prodáváte nemovitost? Využijte
profesionálních realitních služeb!

+420 601 151 151
www.TykalReality.cz

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

 

 PRÁDELNA Špinavá cejcha  
www.neperete.cz 606 793 392  
chráněná dílna v OC Luka Living  

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

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE LEDNA 2023

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

s 20 letou tradicí
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Prusíkova 2577/16, Praha 13   Centrum Velká Ohrada www.centrumvelkaohrada.cz

Do nového roku přejeme 
spoustu zdraví, štěstí a pohody!

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

KONCERTY
   5. 1.   čt    19.30    Nezmaři - náhradní termín 
Folková legenda charakteristická vícehlasým vokálem vedle starších hitů představí písně 
z nejnovějšího alba Kdo si zpívá má do ráje blíž.  

26. 1.   čt    19.30  Karel Plíhal
Jemná a hravá poetika jedinečného hudebníka a textaře doplněná krátkými autorskými 
veršovánkami a famózním kytarovým uměním. 

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

RŮZNÉ
14., 21. a 22. 1.  Top Dance Prague 
Pololetní taneční vystoupení žáků Taneční školy Ivy Langerové.

28. 1.    so     11.00  Workshop tvůrčí hudební proces II 
Druhý ze série seminářů se zaměří na zdroje inspirace, hlas a hru s rytmem.
 
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR  
   5. 2.    ne    10.00 Pod hladinou
Herna pro děti, jejíž součástí je představení inspirované podmořským životem. Ocitnete 
se na korálových útesech, zhoupnete se na vlnách a možná se proměníte i v chobotnici. 

18. 2.    so    19.30 TUTOcirk: Pusinky a nakládačky – premiéra 
Koupelnový monolog dvou žen o stáří, mládí a kráse. Novocirkusové představení  

kombinuje vzdušnou a párovou akrobacii, pohybové divadlo a živou hudbu.

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

Leden ve Mlejně bude patřit hudbě 
Jemná hravá poetika, inteligentní humor, ironické texty, krátké veršo
vánky a nezaměnitelné kytarové umění hned první měsíc v roce před
vede jedinečný hudebník, textař a poeta Karel Plíhal. Společně s kyta
ristou Petrem Fialou zahrají valčíky, blues, swing i typické náladovky, 
které vyprodávají sály napříč republikou. 

Fanoušci Nezmarů se 
konečně dočkají od
loženého koncertu.  
Folková legenda cha
rakteristická vícehla
sým vokálem ovládne 
jeviště první čtvrtek  
v měsíci. 

Aktivní muzikan 
ty zveme na druhý  
ze série workshopů 
tvůrčího hudebního 
procesu. Písničkářka 
a multiinstrumenta
listka Monika Sonk 
se tentokrát zaměří 
na zdroje inspirace, 
hlas a hru s rytmem. 

Zájemcům nabídne improvizační a hlasové rozcvičky, poradí, jak  
na rozvoj imaginace a její využití v hudbě a nezapomene ani na práci  
s jazykem a textem. Více informací najdete na mlejn.webooker.eu. 

 Eva Roškaňuková 

Lednová Retrokavárna 
V úterý 3. ledna se můžete těšit na tradiční posezení u kávy pro seniory 
z Prahy 13. Navštíví nás paní Klára Foudová, která přiblíží přípravu 
zpravodajství v České televizi. Setkání probíhá v čase od 14 do 16 ho
din. Zájemci z řad seniorů si mohou rezervovat místo u paní Kraljové 
na tel. 235 011 451.  -red-

Sousedské koledování
První prosincovou neděli ožil Centrální park díky milému setkání. 
Sousedské koledování pro své obyvatele připravila Městská část Pra 
ha 13 a jeho součástí bylo také slavnostní rozsvícení betlému postave
ného u oblíbené Kužel
kárny. V předvečer pří
chodu Mikuláše s anděly 
a čerty se tak Centrální 
park proměnil v místo, 
kde se mohli potkat sou
sedé, přátelé a známí  
a společně strávit prosin
cové pozdní odpoledne. 
Atmosféru dokreslovala 
pianistka Markéta Ober
majerováŠramlová, k níž 
se se zpěvem známých vá
nočních koled připojila většina návštěvníků. Jako dárek dostal každý, 
kdo si přišel zazpívat hrneček svařeného vína na zahřátí. Příjemně 
jsme se tak posunuli zase o kousek blíž nejkrásnějším svátkům v roce.  
 Andrea Říčková
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KALENDÁŘ AKCÍ

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

Čtvrtek 31. 12.
Půlnoční silvestrovsko-novoroční Běh metropole  
Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5 
Se závěrem roku přijde nejen silvestrovská oslava, ale také 
poslední závod v Evropě v roce 2022 – další ročník závodu 
Půlnoční silvestrovsko-novoroční Běh metropole. Start je 
31. 12. 2022 ve 23.45 hodin. Pokud se chcete stát účastníky 
tohoto závodu a prožít jedinečnou atmosféru závodu, mů-
žete se přihlásit na http://behmetropole.cz/kalendar- 
zavodu do 30. 12., kde najdete nejen další podrobnosti  
a opatření k závodu, ale můžete zhlédnout i videozáznam 
závodu z let předchozích. Přihlásit se můžete také 31. 12.  
na místě u prezence. Více na www.behmetropole.cz.

Úterky 3., 10., 17., 24., 31. 1. • 13.00 – 15.30 
Kreativní dílny pro děti 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13 
Dílny otevřené každé kreativní duši. Podrobnosti v dětském 
oddělení. Vstup na akce je volný. Změna programu vyhrazena.

Úterý 3. 1. • 14.00 – 16.00
Retrokavárna 
KD Mlejn, Kovářova 1615/4 
Příznivci Retrokavárny se mohou těšit na paní Kláru Foudo-
vou, která přiblíží přípravu zpravodajství v České televizi. 
Zájemci z řad seniorů si mohou rezervovat místo na telefon-
ním čísle 235 011 451 u paní Kraljové. Těšíme se na Vás.

Středy 4., 11., 18., 25. 1. • 16.00 – 18.00 
Doučování pro děti s Novou školou, o.p.s.  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Potřebuješ poradit s něčím do školy? Přijď, dobrovolníci  
z Nové školy ti pomůžou. Vstup na akce je volný.  
Změna programu vyhrazena.

Středy 4., 11., 18., 25. 1. • 16.00 – 18.30 
Scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Srdečně vás zveme do naší knihovny v KD Mlejn na hru 
Scrabble. Scházíme se každou středu v rozmezí 16.00 – 
18.30 hod. Vítáme začátečníky i pokročilé. Přijďte se poba-
vit, odpočinout si, posedět s novými příjemnými kamarády. 
Rádi vás mezi sebou přivítáme. Zdarma.

Středy 4. a 18. 1. • 16.00 – 18.30
Deskohraní – deskové a karetní hry 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Zveme děti, děti s rodiči, prarodiči do našeho klubu desko-
vých her. Scházíme se jednou za 14 dní v knihovně v KD 
Mlejn. Těšíme se na všechny děti, které se nechtějí nudit. 
Přijďte, zahrajte si, pobavte se. Můžete přinést i svoji oblí-
benou hru a seznámit nás s ní. Hrám a hráčům zdar! 
Zdarma.

Čtvrtky 5., 12., 19., 26. 1. • 14.00 – 16.00 
Trochu jiné odpoledne v knihovně 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Setkávání pro děti a mládež s pracovníky nízkoprahového 
Klubu Jedna Trojka. Vstup na akce je volný.  
Změna programu vyhrazena.

Neděle 8. 1. • 15.00
Tříkrálový koncert 
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8 
Farní charita Stodůlky vás srdečně zve na Tříkrálový koncert, 
který podpoří Tříkrálovou sbírku v oblasti Prahy 13. Zazpívá 
Annamária d’Almeida, vítězka soutěže The Voice Česko  
Slovensko. Dobrovolné vstupné bude využito na podporu 
záměrů Tříkrálové sbírky.

Sobota 14. 1. • 10.00
Pohádkové dopoledne – O chytré princezně  
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa,  
Fingerova 2186, Praha 5 – Nové Butovice  
O chytré princezně – klasika na motivy pohádky Boženy 
Němcové, Začátek představení v 10.00, jednotné vstupné 
100 Kč (pokladna je otevřena hodinu před začátkem  
představení).  
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 14. 1. • 14.00 – 17.00
Dětský karneval 
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33 
Tělocvičná jednota Sokol Jinonice vás a vaše děti srdečně 
zve na veselý Dětský karneval. Těšit se můžete na bohatý 
program: tanec, hry a soutěže o ceny. Vstupné dobrovolné. 
Přezutí s sebou! Více na www.sokoljinonice.cz.

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!

fšichni Vám děkujeme ...

pop-up store
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Středa 18. 1. • 15.00 – 18.00
Třicáté narozeniny MŠ Běhounkova 2300 
Běhounkova 2300, Praha 13 
Zveme vás na oslavu třicátých narozenin naší mateřské 
školy. Od 15 do 18 hodin jsou dveře otevřené a od 16 do  
17 hodin se můžete těšit na slavnostní vystoupení dětí  
z mateřské školy. Srdečně Vás zveme.

Středa 18. 1. • 16.00 – 17.00 
Literární hrátky   
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče, tento-
krát na téma Kolo, kolo mlýnský. Doporučujeme registrovat 
se předem přes e-mail: olga.vlasakova@mlp.cz, telefonicky: 
770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny. Vstup na akce 
je volný. Změna programu vyhrazena. 
Program se bude opakovat v pátek 20. 1. od 10.00 do 11.00.

Sobota 21. 1. • 19.30
XXXI. Sokolský ples 
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33 
Výbor TJ Sokol Jinonice vás srdečně zve na tradiční Sokolský 
ples. K tanci a poslechu hraje hudební skupina DOMINO.  
Bohatá tombola. Vstupné 300 Kč, v předprodeji jen 250 Kč. 
Předprodej vstupenek on-line od 2. 1. 2023 - 12.00 na  
www.vstupenky.sokoljinonice.cz. Číslo vstupenky odpovídá 
číslu místa u stolu, zajistěte si proto včas svoje oblíbené 
místo v předprodeji. Vstup pouze ve společenském obleku.  
Více na www.sokoljinonice.cz. 

 
OC LUŽINY 
Archeologická 2256/1, Lužiny

Neděle 8., 15., 22., 29. 1. • 11.00
Divadélka pro děti
  8. 1. Divadlo na houpačkách – Lev a myš 
15. 1. Nezávislé divadlo – Karneval 
22. 1. Martin Matejka – Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
29. 1. Divadlo Apropo – Pohádka z Karkulčina košíku 
 
Více na www.ocluziny.cz, facebook: OC Luziny.

BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
 
Venkovní expozice je v prosinci a lednu otevřena denně  
9.00-16.00, skleník Fata Morgana út-ne a svátky 9.00-16.00, 
vinotéka sv. Kláry po-ne a svátky 10.00-16.30.

Do soboty 28. 1. 2023
Džungle, která nespí
Komentované prohlídky skleníkem Fata Morgana po se-
tmění. Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tro-
pický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do 
zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodruž-
nou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Každá 
prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především 
pro dospělé a starší děti.  
Časy prohlídek: 
Leden 2023: Vždy v pátek a sobotu 18.00, 18.25, 18.50, 
19.15, 19.40 a 20.05 hodin. 
Večerní provázení skleníkem Fata Morgana je třeba rezervo-
vat dopředu pomocí kalendáře na webových stránkách. 
 
Více informací o všech akcích a novinkách najdete  
na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,  
tel. 234 148 111.

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

Neděle 8. 1. 2023 • 16.30 
Česká mše vánoční
Kostel sv. Rodiny  
J. J. Ryba: Česká mše vánoční, vstupné dobrovolné.

Více na www.domovrepy.cz.

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Úterý 15. 12. 2022 – neděle 22. 1. 2023
Výstava O ptácích a lidech  
Dva autoři, dva různé pohledy, a přesto podobná technika, 
kterou používají při focení svých snímků. V galerii Czech 
Photo Centre se tyto dva pohledy spojí a Ladislav Hovorka 
společně s Jiřím Hřebíčkem představí svůj společný projekt 
O ptácích a lidech. 
 
Kontakty a další informace na www.czechphoto.org.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Středa 11. 1. • 17.30
Novoroční koncert hudebního oddělení
Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Nové Město-
Prodlužte si vánoční čas a přijďte si poslechnout malé i velké 
hudebníky na Novoroční koncert, který se bude konat 
v krásných prostorách Emauzského kláštera. Rezervujte si 
své lístky včas.

Sobota 14. 1. 
S rodinou v akci vykročíme do nového roku
 
Program pro děti:  
VědaZ Legorobotika: 9.30 – 12.30 pro děti 1. stupně  
základní školy 
Program pro děti a rodiče:  
Deskohraní: 9.30 – 12.30 (5-99) pro rodiče s dětmi,  
samostatně děti od 10 let 
Keramika: mýdelník a kalíšek na kartáčky 10.00 – 12.00  
a 13.00 – 15.00 (3-99 let), samostatně děti od 10 let  
Land ART: 9.30 – 12.00 (2-99 let), samostatné děti od 10 let 
Program pro rodiče:  
Bodystyling: 11.00 – 12.30 (18-99 let) 

Pondělí 16. 1.  
Přednáška v klubu RaDka: Oidipální vývoj dítěte ve 
věku 3-6 let a jeho dopad na následný výběr životního 
partnera  
Dozvíte se, proč je toto životní období pro dítě stěžejní ve 
vztahu k rodiči opačného pohlaví, dále jak již nyní vy mů-
žete pomoci tomu, aby si jednou vaše dítě našlo odpovídají-
cího životního partnera nebo partnerku. Seminář vede 
psychoterapeut Eva Králová a je vhodný pro všechny, kteří 
se chtějí o tomto tématu dozvědět co nejvíc. Vstup volný, 
kapacita omezena. Odborné setkání je realizováno v rámci 
Operačního programu Jan Amos Komenský ŠABLONY PRO MŠ 
A ZŠ I pro Dům dětí a mládeže Stodůlky a je financováno 
MŠMT ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.   

Pondělí 23. 1.  
Doplňující zápis do kroužků DDM Stodůlky 
 
Více informací na www.ddmstodulky.cz a Facebooku.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka - křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
 
Herna je otevřena po-čt 9.00 – 12.00. Cena vstupného  
na celé dopoledne je 90 Kč. Je nutné se předem přihlásit  
na e-mailu rybicky.13@volny.cz. V novém roce začínáme  
2. 1. a to Tříkrálovsky.

Pondělky a úterky – Tématem měsíce jsou zimní rado-
vánky – říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka... 
 
Během dopoledne navíc:  
- v pondělí 9. 1. povídání s maminkou Ditou Dyslexie a jiné 
poruchy učení, co můžeme doma udělat, abychom dětem 
pomohli je zvládnout 
- v úterý 17. 1. zamyšlení kazatele Davida Nováka na téma 
Jak sdělovat pravdu s láskou 
- v pondělí 30. 1. povídání s Mirkou na téma Chystáme se 
do školky

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

Čtvrtky – 9.30 hod. – angličtina pro děti s Katarínkou, 
10.30 hod. - výtvarné tvoření pro děti 
 
Více o nás a programu na www.rybicky.13ka.cz.

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

Středa 4. 1. • 10.00 
Kurz Beta 
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Téma setkání: Mír a společenství národů. Může být někdy 
válčení spravedlivé? Za jakých okolností je možné přistoupit 
k ozbrojenému konfliktu? Jaké akce můžeme podniknout na 
mezinárodním měřítku k zajištění míru? Má smysl budovat 
mezinárodní společenství? A další otázky...

Sobota 7. 1. • 10.00 
Zpívání pro Tříkrálovou sbírku 
U výstupu z metra B Lužiny, před OC Lužiny 
Přijďte si společně s Farním pěveckým sborem zazpívat 
známé české koledy a pomozte nám podpořit Tříkrálovou 
sbírku. Texty koled budou připraveny. Hudební nástroje jsou 
vítány.

Pondělí 9. 1. • 19.00 
Bohoslužba slova za lidi, kteří se "nevejdou do škatulek" 
Kostel sv. Jakuba st.  
Co když se člověk nevejde do škatulky, kterou mu předkládá 
okolí, církev, rodina, společnost? Například do představy  
o tom, jak vypadá správný křesťan, muž, žena? Přijďte se na-
dechnout za sebe i za všechny ty, kteří to potřebují. Bohoslužba 
slova s prosbou za ty, kteří se cítí stísněně v představách a oče-
káváních okolí, i za ty, pro které se tato škatulka stala naopak 
pohodlným způsobem života, nebo kteří se v ní ztratili.

Středa 11. 1. • 10.00 
Kurz Beta 
Komunitní centrum sv. Prokopa
Téma setkání: Apostolicam actuositatem. Jaká je účast laiků na 
poslání církve? Jaké je propojení mezi duchovním životem 
a apoštolátem laiků? Co je to evangelizace? Jakou úlohu hraje 
v apoštolátě charitativní činnost? Jaká jsou pole apoštolátu?



LEDEN 2023 • www.praha13.cz • tel. 235 011 21730

KALENDÁŘ AKCÍ

Středa 25. 1. • 10.00 
Kurz Beta 
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Téma setkání: Apostolicam actuositatem. Jak velká je důleži-
tost a rozmanitost v evangelizaci? Může být apoštolát 
vždycky stejný? Je možná evangelizace "na vlastní pěst"? 
Mohou mít laici speciální služby v evangelizaci? Jaká je spo-
lupráce mezi laiky a církevní hierarchií v apoštolátu? Kdo 
má vychovávat pro apoštolát?

Středa 25. 1. • 19.00  
Psychické obtíže u dětí a dospívajících. Jak na ně 
správně reagovat?  
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Přednáška nejen pro rodiče. Přednáší Tereza Knotková – 
dětská psycholožka a krizová interventka, pracuje na Lince 
bezpečí a v pedagogicko-psychologické poradně. Je frek-
ventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii a ročního výcvi-
kového kurzu Terapie hrou. Ve volném čase se věnuje 
skautingu, několik let vedla dívčí skautský oddíl, nyní pů-
sobí jako instruktorka vzdělávacího kurzu pro vedoucí. 
 
Více informací a další akce na www.farnoststodulky.cz.

TŘINÁCTKA –  
KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA 
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka) 
 
Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana 
Pravidelné schůzky našeho křesťanského klubu pro děti  
od 6 do 10 let (po 1. třídě ZŠ), www.klubsavana.webnode.cz.

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

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

Pátky • 16.00 – 18.30
Klub Robinson
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10 – 15 let.  
Více na www.klubrobinson.cz.

Neděle • 9.00 – 10.15; 11.00 – 12.15
Nedělní bohoslužby

Otevřená setkání, kde může každý příchozí slyšet to, co je 
pro nás nejdůležitější – dobrou zprávu (evangelium) o tom, 
že Ježíš Kristus přichází za člověkem. Zároveň hledáme, jak 
zvěst Bible promlouvá do naší každodenní reality, se kterou 
každý člověk zápasí. Součástí bohoslužeb je i program pro 
děti. První bohoslužbu lze sledovat živě na www.13ka.cz/
stream. 

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V prosinci a lednu je otevírací doba od 9.00 do 16.00. 
Pokladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací 
doby. Lednový program najdete na www.zoopraha.cz. 
 
Komentovaná krmení a setkání 
Probíhají o víkendech a svátcích. Navštivte zvířata tehdy, 
kdy jsou nejaktivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. 
Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná poutavým vyprávě-
ním se konají po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní 
program probíhá jen za hezkého počasí.

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

Sobota 24. 12.
Štědrý den v zoo
Přineste zvířatům dárky v podobě krmiva, které jim v násle-
dujících dnech předáme (zvířata zejména ocení mrkev,  
jablka, vybrané druhy ořechů – lískové a vlašské …).  
Návštěvníky, kteří nám předají dárek pro zvířata, odměníme 
drobnou pozorností.

10.00 – 14.00 Vánoční komentovaná krmení a setkání –  
podrobný program na www.zoopraha.cz.

Děti do 15 let mají 24. – 26. prosince vstup do zoo za sym-
bolickou 1 Kč.

Úterý 27. 12. 
Nadílka u zvířat
Jak si s neprodanými vánočními stromky poradí sloni a další 
zvířata? Komentovaná setkání s předáním stromků: 
• 10.30 setkání u medojedů Afrika zblízka 
• 13.00 setkání u slonů Údolí slonů 

• 13.30 setkání u levhartů mandžuských Severský les 
• 14.30 setkání u lemurů kata Ostrov lemurů 
• 15.15 setkání u makaků vepřích Indonéská džungle

Středa 28. 12. 
Nadílka u zvířat
Jak si s neprodanými vánočními stromky poradí sloni a další 
zvířata? Komentovaná setkání s předáním stromků: 
• 10.30 setkání u medojedů Afrika zblízka 
• 13.00 setkání u slonů Údolí slonů 
• 13.30 setkání u hyen Horní část zoo naproti Údolí slonů 
• 14.30 setkání u paovcí Horští kopytníci 
• 15.00 setkání u goril Centrum Méfou

Čtvrtek 29. 12. 
Nadílka u zvířat
Jak si s neprodanými vánočními stromky poradí sloni a další 
zvířata? Komentovaná setkání s předáním stromků: 
• 10.30 setkání u medojedů Afrika zblízka 
• 13.00 setkání u slonů Údolí slonů 
• 13.30 setkání u vlků Severský les 
• 14.30 setkání u paovcí Horští kopytníci 
• 15.15 setkání u ďáblů Darwinův kráter

Pátek 30. 12. 
Nadílka u zvířat
Jak si s neprodanými vánočními stromky poradí sloni a další 
zvířata? Komentovaná setkání s předáním stromků: 
• 10.00 setkání u nestorů Rákosův pavilon 
• 10.30 setkání u medojedů Afrika zblízka 
• 12.30 setkání u žiraf Africký dům 
• 13.00 setkání u slonů Údolí slonů 
• 15.00 setkání u goril Rezervace Dja 
 
Bližší informace o všech programech získáte  
na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha. 
 
      Kalendář akcí připravila Petra Fořtová
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 Od lednového vydání jsme si  
pro vás připravili nové téma  
čtenářské křížovky. Budeme se 
Vám snažit přiblížit 20 pražských 
NEJ. Nejdříve se podíváme  
na Pražský hrad. Podle Guinessovy 
knihy rekordů je Pražský hrad ...
TAJENKA na světě, rozkládá  
se na ploše téměř 70 000 m².  
Je odvěkým symbolem českého státu, nejvýznamnější českou památkou a zároveň 
jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí. Je také zapsán v Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři výherci se mohou těšit na hodnotné ceny. 

Prosincová tajenka: RYŠAVÝ KNIHOVNÍK A DALŠÍ ZÁPISKY 
 
Výherci: Jiří Vršovský, Praha 13, Jakub Maňásek, Praha 6;   
Miroslava Kleinová, Praha 5

 
Připravila Petra Fořtová

Křížovka pro děti:  V pátek 6. ledna "slaví" svůj svátek Tři králové -  ... TAJENKA. Tito tři 
mudrcové z Východu přinesli Ježíškovi své dary. Zlato, kadidlo a myrhu. 

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13  
nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Správná odpověď z prosince:  
Křížovka – první adventní neděle

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají
v hodnotě 510 Kč – Filip a Jáchym Strakovi, Stodůlky
v hodnotě 340 Kč – Lukáš Varhánek, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Dominik Adorján, Stodůlky
Vanesska Paulerová, Praha 13
Adam Quarda, Hůrka

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Lucie Vnoučková, Stodůlky 
Zdenka Petáková, Stodůlky
Michaela Šubrtová, Luka 

Soutěžní otázky na leden:
1) Kdy se konalo Sousedské koledování?
2) Jaké výročí oslaví v lednu Florbalový klub Panthers Praha? 
3) V ZŠ Mládí vystoupila před Vánoci známá česká hudební skupina, znáte její název?

Správné odpovědi na prosincové otázky:
1) Vánoční jarmark na radnici MČ Praha 13 se konal ve středu 7. prosince.
2) Muzeum českých Vánoc najdete v Ořechu.
3) Česká mše vánoční od J. J. Ryby poprvé zazněla 24. prosince 1796. 
 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají: 

Aneta Laudová, Stodůlky; Hana Brabcová, Stodůlky 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
s fotovoltaickou elektrárnou 
Vytvoříme projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení

Fotovoltaika bude bez baterií s ukládáním přebytků do zásobníku teplé vody

Provádíme rekonstrukce starších kotelen s instalací fotovoltaiky

Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí                                                             

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Prodej a pronájem nemovitostí

730 701 701

Nejlepší čas na stěhování je právě teď a je to jednodušší, než si myslíte...
Na trhu je teď totiž největší nabídka nemovitostí ke koupi :-)

Ing. Edita Navrátilová
realitní a poradenská činnost

Prodej a Správa Nemovitostí s.r.o. enavratilova@csrealitni.cz www.editanavratilova.cz

Krásný kompletně zrekonstruovaný 
dům 5+kk s užitnou plochou 214 m2 
na pozemku 303 m2. 

Kupte si v novém roce
vlastní dům!

Prodej rodinného domu ve Stodůlkách u Panské zahrady


