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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
 
souhlasila
s předložením žádosti o poskytnutí dotací pro MČ Praha 13 ze zdroje investiční  
rezervy schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2021 na akce:
1) Rekonstrukce sportoviště – skatepark Lužiny
2) Rekonstrukce okenních a dveřních výplní v pěti MŠ
3) Přístavba SSSP13, Trávníčkova 1746

vzala na vědomí
protokoly z jednání hodnotící komise a o posouzení splnění podmínek účasti a zprávu 
o hodnocení nabídek vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Přístavba ke stávajícímu 
objektu SSSP13, Trávníčkova 1746
a schválila
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem DEREZA, společnost 
s ručením omezeným, se sídlem Libocká 385/43d, Liboc, 162 00 Praha 6
a smlouvu o dílo dle nabídky vybraného dodavatele 

souhlasila
s uzavřením darovací smlouvy se společností DispoMask Czech, s.r.o., předmětem  
níž je poskytnutí 10 000 ks jednorázových ústenek v celkové hodnotě 22 000 Kč 
včetně DPH

vzala na vědomí
změnu obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hlavního města Prahy, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
zrušení osvobození od poplatku pro volební kampaně za účelem prezentace volebních 
kandidátů

souhlasila
s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2021 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán 
zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: 
ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb Prahy 13)
a doporučila jej předložit ke schválení na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské 
části Praha 13

vzala na vědomí
předložený návrh na prominutí místního poplatku z pobytu podnikatelským subjek-
tům na území městské části Praha 13 od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 v rámci podpory 
podnikání v ubytovacích službách, a to z důvodu zmírnění negativních dopadů 
v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19

souhlasila
s pokračováním projektu Veřejná služba, v rámci kterého bude organizována veřejná 
služba na území MČ Praha 13 pro 15 klientů Úřadu práce ČR

souhlasila
se zapojením uvedených škol:
•  Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa pedagogické fakulty UK,  

Fingerova 2186, Praha 13
•  Základní škola, Kuncova 1580, Praha 13
•  Základní škola, Klausova 2450, Praha 13
•  Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Brdičkova 1878, Praha 13
•  Fakultní základní škola PedF UK, Trávníčkova 1744, Praha 13
•  Základní škola, Janského 2189, Praha 13 do projektu výzva č. 48 Operačního  

programu PPR Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

souhlasila
s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb v oblasti správy záznamů, v rámci Archi-
vační služby a správy písemností ÚMČ Praha 13, se společností Iron Mountain Česká 
republika, s.r.o., ul. Zahradní 105, 252 61 Jeneč
 Zpracovala Helena Šlitrová

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Zápis do mateřských škol  
Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání  
byl pro školní rok 2021/2022 stanoven na úterý 4. května od 13 do 17 hodin. 
Školským obvodem pro všechny mateřské školy MČ Praha 13 je celé území městské 
části. Z toho vyplývá, že všechny mateřské školy MČ Praha 13 jsou spádové.
Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání mají zákonní zástupci, jejichž  
dítě do začátku školního roku dovrší 5 let.
Podrobnější informace včetně možnosti předem si vyplnit potřebné dokumenty je 
možné získat na internetových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo na 
https://skolyprahy13.cz/materske–skoly–zapis–2021–22/.

Zápis do prvních tříd                 
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2021/2022  
byl stanoven na čtvrtek 8. dubna od 13 do 18 hodin a na pátek 9. dubna  
od 13 do 17 hodin. 
Přihlášky do základních škol lze získat na webových stránkách jednotlivých škol,  
na https://skolyprahy13.cz/zapis–do–zakladnich–skol–2021–22/, případně v lis-
tinné podobě na odboru školství nebo v kancelářích příslušných základních škol.
  Mgr. Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny                            
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním po-
stižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus 
a mentální postižení) se koná ve středu 14. dubna od 13 do 17 hodin v 1. patře 
školy – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou ob-
čanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení speciálně pedagogického 
centra nebo pedagogicko–psychologické poradny (případně rozsudek o svěření dítěte 
do péče). V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zá-
pisu, avšak nejdéle do konce dubna 2021. Dotazy zodpoví ředitelka školy na telefon-
ním čísle 235 522 156.
Pro bližší seznámení se školou využijte Den otevřených dveří plánovaný na 10. břez- 
na 2021 od 8 do 11.40 hod. Věra Kozohorská, ředitelka školy

Prosíme, dodržujte i nadále následující pokyny
•  před osobní návštěvou ÚMČ Praha 13 preferujte telefonickou, písemnou nebo elek-

tronickou formu kontaktu
•  vstup do budovy radnice bude povolen jen s ochrannými prostředky dýchacích cest 

(nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška nebo jiné prostředky, které brání šíření  
nákazy covid-19

• dodržujte odstup mezi osobami minimálně 2 metry
• zamezte shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně
• využívejte dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou umístěné v budově radnice  
 -red-

Řidičské průkazy
Standardní lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dnů. V Praze tuto 
agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy. Žadatelé musí navštívit Odbor 
dopravně správních činností Magistrátu hl. m. Prahy na adrese: Na Pankráci 1685, 
Praha 4 (administrativní budova Business Centre Vyšehrad), tel. 236 005 490. K ná-
vštěvě přepážky registru řidičů se můžete objednat také přes internet (www.praha.eu) 
a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.  -red-

Budoucnost Slunečního náměstí
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) představí veřejnosti návrh  
architektonicko–urbanistické studie Slunečního náměstí i navazující pěší třídy.  
K návrhu budete mít možnost vyjádřit se i vy.
Celý návrh vám v úterý 9. března v 19.00 představí živě z Centra architektury 
a městského plánování (CAMP) samotní autoři studie z ARCHUM architekti, s.r.o.  
Vysílání můžete sledovat na campuj.online. Během jednotlivých příspěvků bude 
možné klást účastníkům diskuze otázky.
Připravena je také ýstava architektonického návrhu, která bude k vidění 
od 15. do 31. března v přízemí Úřadu městské části Praha 13, Sluneční nám. 13.
K urbanistické studii se můžete od 9. do 31. března vyjádřit prostřednictvím on-line 
dotazníku dostupného na www.iprpraha.cz/slunecninamesti, svá vyjádření můžete 
také odevzdat v průběhu výstavy architektonického návrhu a to od 15. do 31. března. 
 -red-

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  
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PŘÍMÁ LINKA

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

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

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

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

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

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

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY
Milí čtenáři, 
jsem si vědoma, že nám všem stále trochu kazí náladu přetrvávající epidemiologická 
nařízení a omezení. O to více mě těší, že jste si našli čas a hlavně chuť otevřít březnové 
vydání STOPu. Věřím, že vás jeho obsah zaujme. Nabídneme vám nejen důležité informace, 
zprávičky z našich mateřinek a základních škol, která zatím navštěvují žáci prvních a druhých 
tříd, ale také trochu zábavy nebo inspiraci, jak a kde strávit volný čas. Chybět nebude ani 
většina pravidelných rubrik. V Přímé lince odpovídá starosta David Vodrážka na dvě otázky. 
První se týká průběhu zápisů do mateřských a základních škol, druhá projektu Zdravé světlo 
do škol a plánovaných investic do školských zařízení. Na str. 5 se dočtete o novém Dia-
gnostickém centru, které v dubnu otevře v Nových Butovicích Nemocnice Hořovice. 

V tomto čísle najdete také rozhovory. Například s ředitelkou Helppes – organizace, jejímž 
cílem je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat  
do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při 
sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To 
vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. Za 
romantikou na druhý konec Prahy – tak se jmenuje pozvánka Marty Kravčíkové na zhruba 
desetikilometrový výlet. Ti, kteří se rozhodnou ji přijmout, určitě nebudou litovat. Že raději 
zůstanete v teple domova? Nevadí, můžete zkusit štěstí v našich soutěžích. Třeba v té, kterou 
jsme pro vás pod názvem Praha 13 mýma očima aneb Tady bydlím, tady jsem doma 
připravili k 30. výročí STOPu.

Přeji vám krásné zimní dny prožité v pohodě a ve zdraví a také příjemné čtení.
  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, blíží se jaro a s ním 
každoroční zápisy do mateřských 
a základních škol, jak budou letos 
probíhat?
Pro rodiče je období zápisů po-
měrně náročné a chtěl bych touto 
cestou všechny ujistit, že Pra- 
ha 13 má více než dostatečnou 
kapacitu volných míst jak v ma-
teřských, tak i v základních ško-
lách. Zápis do mateřinky nebo 
první třídy je pro děti i rodiče 
velkým životním krokem. A my 
se ho spolu se všemi školami 
a školkami pokusíme zajistit tak, 
aby byl i v této epidemiologicky 
nepříznivé době pro děti i rodiče 
bezproblémový. 

Na území naší městské části je 
22 mateřských škol s kapacitou, 
která je dlouhodobě postačující 
pro přijetí všech dětí s trvalým 
bydlištěm v naší městské části. 
Všechny školky jsou spádové. To 
znamená, že rodiče a zákonní zá-
stupci mohou vybírat z těch ma-
teřinek, které mají v okolí svého 
bydliště, aby nemuseli s dětmi 
daleko cestovat. Povinná před-
školní docházka se týká dětí star-
ších pěti let. Termín odevzdání 
přihlášek do mateřských škol je 
v úterý 4. května.

Zápisy do prvních tříd základ-
ních škol pro příští školní rok 
2021/2022 proběhnou ve dvou 
dnech a to ve čtvrtek 8. a v pátek 
9. dubna. Městská část je zřizo-
vatelem deseti základních škol 
s kapacitou, která je v tuto chvíli 
zcela dostatečná pro všechny děti 
z Prahy 13. Jednotlivé školy na-
bízejí i specifická zaměření, 

s kterými se rodiče budoucích 
prvňáčků mohou seznámit na 
webových stránkách jednotlivých 
škol. 

I přesto, že se školy už rok po-
týkají se zásadními změnami 
a mnohými opatřeními, tak, po-
kud to bude situace dovolovat, by 
zápisy měly proběhnout klasicky. 
Tedy formou osobního setkání 
učitele, žáka i rodičů. Přímý kon-
takt nejde ničím nahradit, spe-
ciálně pro prvňáčky je to první 
setkání s paní učitelkou a větši-
nou i první návštěva školy sa-
motné. Z druhé strany se i peda-
gog během zápisu s dětmi i rodiči 
raději seznámí osobně. Společně 
s řediteli školních zařízení tedy 
věříme, že za dodržení maximál-
ních hygienických opatření se zá-
pisy uskuteční tváří v tvář. For-
muláře k zápisům jsou k dispozici 
jak na webových stránkách jed-
notlivých škol i školek a také na 
https://skolyprahy13.cz. 

Pokud by to opravdu nebylo 
možné, zopakoval by se loňský 
scénář, kdy školy i školky přijí-
maly přihlášky především on-line 
a zápisy proběhly bez osobní 
účasti dětí, takže distančně. Tuto 
zkušenost tedy školy i školky již 
mají za sebou a jsou na tyto va-
rianty připraveny. 

V loňském roce se realizoval zají-
mavý projekt Zdravé světlo do 
škol. Bude letos pokračovat? Jaké 
investice do školních budov se na 
tento rok připravují?
Podpora nových technologií ve 
školách ze strany radnice je velmi 

důležitá, hlavně v zimním období 
se právě kvalita osvětlení stává 
velmi aktuální. Prvního září 2020 
byl zkolaudován nový systém 
osvětlení na pilotní ZŠ Klauso- 
va 2450, kde došlo ke kompletní 
výměně starých zářivkových těles 
za nové LED jednotky. Nové 
LED osvětlení ve zmíněné škole 
je projektem, který radnice reali-
zovala v úzké spolupráci s vede-
ním školy. Veškerá investice bude 
zpětně hrazena z úspor na elek-
trické energii a věřím, že se nám 
postupně podaří zdravější osvět-
lení instalovat do dalších škol-
ských zařízení. 

Kromě energetické úspory  
přinese i nesrovna telně větší  
světelnou pohodu pro práci dětí 
i pedagogů. Finanční návratnost 
této investiční akce je propočí-
tána na 7 let. 

V současné době je připravo-
vána výměna stejného typu v dal-
ších 5 školských objektech. Další 
pilotní energetický úsporný pro-
jekt ve 3 základních školách 
městské části Praha 13 se týká 
realizací rekuperačních jednotek, 
včetně chlazení a fotovoltaických 
článků. Financování tohoto pro-
jektu počítá s přispěním Státního 
fondu pro životní prostředí 
a participací hlavního města 
Prahy. 

Záměrem projektu je zvýšení 
uživatelského komfortu zlepše-
ním vnitřního prostředí a sníže-
ním energetické náročnosti bu-
dov prostřednictvím nižších 
nároků na dodávky tepelné, ale 
také elektrické energie. Vzdu-

chotechnika ve školských objek-
tech bude řešena výhradně jako 
řízené větrání s rekuperací, která 
přispěje k úspoře při ohřevu vstu-
pujícího větraného vzduchu. Co 
se týče chlazení vzduchu je navr-
hované technické řešení zdra-
votně nezávadné. Oproti běžné 
klimatizaci, kdy vzduch se všemi 
škodlivinami pouze jednotkou 
cirkuluje, rekuperace naopak sou-
časně chladí i větrá a snižuje tak 
koncentraci nevhodných látek. 
To je ve školách významné 
i s ohledem na současnou epide-
mickou situaci.

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

Uzávěrka příštího čísla: 8. 3. 2021  Distribuce: 26. 3. – 2. 4. 2021
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INFORMACE Z RADNICE

Praha 13 odpouští místním 
podnikatelům poplatky z ubytování
Vedení Prahy 13 si je plně vědomo složité situace podnikatelů v ob-
lasti ubytování, a tak od února nebudou muset hradit tyto poplatky. 

„Podnikatelům se snažíme maximálně pomoci a prominutí po-
platků je jedním z kroků, kterým můžeme situaci ulehčit,“ řekl sta-
rosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „Ode dneška tak podnikatelé, 
kterých se tento poplatek týká, platit nemusí. Toto rozhodnutí se za-
tím vztahuje na období od 1. února do 31. března 2021, a to v plné 
výši stanovené sazby. Pokud nepříznivá situace bude trvat i na konci 
března, je samozřejmě možné toto rozhodnutí prodloužit. Tento po-
platek se týká desítek penzionů, ubytoven a také například kempu. Je 
důležité zdůraznit, že jde o podnikatelské subjekty, jejichž hlavním 
zdrojem příjmů je právě ubytování. Provozovatel tak nemusí poplatky 
od hostů vybírat a odvádět, jak je to běžné.“

Městská část Praha 13 tak postupuje v souladu se zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a také s rozhodnutím Magist-
rátu hlavního města Prahy. -red-

MA 21 si vloni vedla velmi dobře
Městská část Praha 13 již několik let realizuje 
místní Agendu 21 (zkráceně MA 21). Její hlavní 
náplní je aktivní a vzájemná spolupráce městské 
části s občany a partnerskými organizacemi na rozvoji Prahy 13  
a aktivní zapojení všech subjektů do procesů plánování. 

V loňském roce, který byl velmi nestandartní, se z důvodu pande-
mie covid-19 podařilo realizovat jen některé akce. V rámci udržitel-
ného rozvoje byly například uspořádány akce zaměřené na ekologii. 
Velice nás těší, že se u veřejnosti setkaly s velkým ohlasem. 

Každoročně obhajuje MA 21 svoji práci a postup v celorepubliko-
vých kritériích, ve kterých již stabilně dosahuje velmi dobrých vý-
sledků. Vloni jsme svoje postavení v rámci pražských městských částí 
nejen obhájili, ale podařilo se nám tuto pozici ještě více upevnit. Jde 
zatím o nejlepší umístění naší MA 21 a tento trend chceme udržovat 
i nadále. Velmi děkujeme všem, kteří se do projektů MA 21 aktivně 
zapojují. Aneta Ečeková Maršálová, Vít Bobysud

Plán udržitelné městské mobility 
Doprava se stává stále 
významnějším téma-
tem. Nejde jen o par-
kování, které řešíme 
každodenně, ale díky novému projektu se chystáme zmapovat a na-
vrhnout řešení dopravního systému jako celku. Zaměříme se na 
všechny druhy dopravy, dopravu veřejnou i soukromou, osobní i ná-
kladní, motorizovanou i pěší a statickou i na negativní vlivy dopravy 
na životní prostředí.

Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 se bude věnovat 
specifickému území naší městské části a bude řešit nejpalčivější pro-
blémy Prahy 13. Naší výhodou je dobrá poloha na jihozápadním 
okraji Prahy, území s množstvím zeleně, s kvalitním bydlením a dob-
rou dostupností školství a služeb a výborným spojením MHD s cent-
rem Prahy. Zároveň jsme „nárazníkovou“ oblastí pro automobily 
dojíždějící po dálnici D5 do Prahy...

V průběhu projektu připravujeme dopravní průzkumy, zejména 
směrový dopravní průzkum zaměřený na tranzitní automobilovou do-
pravu, křižovatkové průzkumy intenzit dopravních proudů a průzkum 
obsazenosti parkování vozidel. A jednou z nejdůležitějších částí celé 
akce bude získání námětů a připomínek od obyvatel městské části 
k problémovým oblastem. Návrhová část plánu pak přinese konkrétní 
nápady, jak řešit tyto problémy v dopravní dostupnosti, v bezpečnosti 
v dopravě nebo s parkováním. 

Všechny informace a aktuality k projektu včetně anketního dotaz-
níku naleznete na webových stránkách http://mobilita.praha13.cz.
 Oddělení projektových řízení

Deset tisíc jednorázových roušek 
pro Prahu 13
Vedení naší městské části převzalo deset tisíc jednorázových ústních 
roušek jako dar od společnosti DispoMask Czech, s.r.o. Radnice je 
bude distribuovat nejrizikovějším skupinám obyvatel, tedy seniorům 
a sociálně znevýhodněným občanům. Dar za městskou část převzali 
starosta David Vodrážka a radní Aneta Ečeková Maršálová.  

„Velmi si vážím této nezištné iniciativy, která se snaží pomáhat 
v náročné době. Podobně, jako na jaře loňského roku, budeme daro-
vané ochranné pomůcky distribuovat spoluobčanům, kteří patří do 
nejrizikovějších skupin a také těm, kteří jsou sociálně znevýhodněni. 
Firmě tímto srdečně děkuji, jsem si jistý, že darované roušky pomohou 
ochránit zdraví stovkám lidí z naší městské části,“ sdělil starosta Da-
vid Vodrážka. 

„Zprostředkování pomoci ohroženým nebo znevýhodněným obyva-
telům, seniorům, rodinám a mnoha dalším občanům se v naší městské 
části věnujeme dlouhodobě a pravidelně. Solidarita a pomoc jsou jed-
nou ze základních hodnot, které se v sociální oblasti v Praze odrážejí. 
Za jakoukoli pomocí stojí reální lidé a dnes za ni, v podobě jednorá-
zových roušek, osobně děkuji zástupcům DispoMask Czech, s.r.o.,“ 
dodala radní Aneta Ečeková Maršálová. Lucie Steinerová

Radnice má připravené prostory 
pro očkovací centrum
Již od loňského podzimu je radnice připravena dát k dispozici prostory 
zimního stadionu pro zřízení očkovacího centra a zajistit tak potřeb-
nou péči pro obyvatele Prahy 13. „Nejbližší očkovací centrum ve FN 
Motol je blízko a dostupné je i v rámci hromadné dopravy, ale chceme 
zajistit pro naše občany očkovací centrum přímo tady na třináctce, 
i když provozujeme tři polikliniky a celou situaci spolu s praktickými 
lékaři intenzivně monitorujeme. Dlouhodobě se staráme o to, aby lé-
kařská péče byla v nejvyšší možné míře dostupná přímo na katastru 
naší městské části a také proto zde chceme zajistit očkovací centrum. 
Máme připravené provozní řešení, a jakmile to umožní legislativa 
a dodávky vakcín, může být zprovozněno,“ řekl starosta David 
 Vodrážka. -red-
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V dubnu otevře Nemocnice Hořovice nové Diagnostické centrum, které 
bude zaměřeno především na matky s dětmi. O tom, co a komu toto nové 
centrum nabídne, jsme si krátce povídali s majitelem zdravotnického hol-
dingu AKESO, jedné z největších soukromých společností poskytujících 
zdravotnickou péči, Sotiriosem Zavalianisem.

Otevírat nové zdravotnické zařízení v této nejisté době asi není úplně obvyklé. 
Co vás k tomu vede?
Ve Středních Čechách provozujeme dvě nemocnice – v Berouně 
a v Hořovicích. V posledních letech zažíváme obrovský přetlak pacien-
 tů na různé druhy vyšetření a na služby. Aktuálně připravujeme rozší-
ření nemocnice v Hořovicích, bude nám ale ještě dva až tři roky trvat, 
než zdvojnásobíme kapacity. Zároveň si uvědomujeme, že za námi pa-
cienti často dojíždějí i z Prahy. Vážíme si toho a nové centrum v Bu-
tovicích je naší odpovědí. Chceme se tak přiblížit našim pacientům 
z hlavního města a zároveň vyřešit nedostatek místa v našich nemocni-
cích. Nechtěli jsme ale čekat, než se nám podaří postavit zbrusu novou 
polikliniku, proto jsme si pronajali prostory, které teď kompletně re-
konstruujeme. Jsou na dobře dostupném místě v blízkosti obchodního 
centra Galerie Butovice, v podstatě přímo u metra. Otevírat budeme 
v průběhu dubna.
Jak si vás pacienti našli? Žádnou velkou reklamu nemáte…
Ve zdravotnictví reklama může fungovat jen krátkodobě. My ale 
máme zkušenost, že taková jedna spokojená pacientka má větší dosah 
než jakákoli sociální síť. 
Máte pocit, že takovéto zařízení, které budete v nejbližší době otevírat, 
v Praze chybí? 
Ano. Základní myšlenkou je mít všechno, co u lékaře potřebujete, na 
jednom místě. Chceme diagnostické centrum, které bude fungovat ji-
nak. Když se vám něco stane v pátek po dvanácté hodině, tak většinou 
nezbývá nic jiného, než jít do velké nemocnice nebo čekat do doby, kdy 
začne fungovat pohotovost. Ty ale na řešení běžných nemocí nebo 
drobných úrazů nejsou příliš stavěné. Zároveň si myslíme, že není 
třeba si brát na většinu vyšetření celodenní dovolenou. Naše centrum 
pojede až do večera, abyste si mohli přijít až po pracovní době, nebo na 
některá vyšetření také o víkendu. 
Jak jste vybírali odbornosti, které v centru v Butovicích budete mít?
Chceme se soustředit hlavně na dětské pacienty. Budeme mít i vlastní 
magnetickou rezonanci pro děti – tu nejmodernější na trhu. Pro nej-
mladší pacienty je ale uzpůsobena řada dalších diagnostických pří-
strojů. Jen vybavení zdravotnickou technikou nás stojí přes padesát 
milionů.
A laboratoře?
Tak ty budeme využívat v naší stávající nemocnici, tedy v Hořovicích.
Jaké další specialisty budete v centru mít? 
Budeme mít i dětskou gynekologii, po které je obrovská poptávka. 
Kromě pediatrů budeme mít i dětského pneumologa, neurologa, imu-
nologa, na které jsou v Praze čekací doby i půl roku. Budeme mít dět-
skou urologii, hematoonkologii, výživovou poradnu vedenou lékařem. 
Najdete u nás také několik ortopedických ambulancí pro děti. Na naší 
ortopedii ročně operujeme přes šest tisíc lidí, předoperační a následné 
kontroly teď budeme schopni dělat i v Praze. Podobně výborný zvuk 

jako naše ortopedie má i hořovická porodnice. V Butovicích bude do-
stupné i screeningové vyšetření, protože už teď u nás za rok rodí více 
než šest set žen z Prahy. V novém diagnostickém centru se tedy bu-
deme věnovat dětem vlastně už před jejich narozením a pak komplet 
až do dospělosti v našich ambulancích praktických lékařů pro děti 
a dorost. 
Když o tom tak přemýšlím, víte, co chybí mně? Doktor, kterému můžu kdykoli 
zavolat o radu a který by se mi o dítě postaral místo toho, aby mi do ruky vrazil 
žádanky s tím, ať si specialistu seženu a pak mu přinesu zprávy.
My se chceme vrátit k tradici rodinných lékařů. Můžete k nám chodit 
na gynekologii, pak u nás porodit, najít si u nás pro dítě pediatra, který 
se o něj bude starat tak, abyste nekončila s již zmíněnými žádankami 
v ruce. Komplexnost je naše deviza, nevypisujeme papír a zařiďte si to. 
Máme celé spektrum odborností, a pokud něco nejsme schopní zařídit 
na jednom místě, naši doktoři se domluví s jinými kolegy, kteří to včas 
vyřeší. Výhodou našeho diagnostického centra je, že si budeme umět 
vaše dítě „předávat“ tak, aby se informace scházely vždy u jeho pe-
diatra, kterého budete znát a budete mu důvěřovat. A on bude znát vás 
a vaše dítě jako lidské bytosti, což je problém dnešní vysoce specializo-
vané fragmentované medicíny. Dnes máme skvělé přístroje, důmyslná 
vyšetření, ale schází tu někdo, kdo by všechny ty výsledky dokázal dát 
dohromady a do souvislostí.
V dnešní době se celá řada zdravotnických zařízení potýká s nedostatkem lé-
kařů, zdravotních sester a dalšího personálu. A teď nemám na mysli to, že dů-
vodem je koronavirus.
Nedostatek zdravotníků je dlouhodobý problém celého českého zdra-
votnictví. My si našich zaměstnanců vážíme a snažíme se jim vytvářet 
ty nejlepší podmínky pro práci. Zaměstnance nyní přijímáme hlavně 
do nových provozů, jako je Diagnostické centrum.

Zmínil jste řadu lékařských odborností, které svým budoucím pacientům nové 
diagnostické centrum nabídne. Ještě jste nám ale neprozradil, jak, kde a kdy 
se mohou zájemci registrovat. 
Nejpozději v polovině března bude spuštěno objednávání pacientů, 
které bude umožněno telefonicky nebo e-mailem. Po spuštění provozu 
bude možné se samozřejmě objednat i na recepci, tedy přímo na místě. 
Aktuální informace už nyní můžete sledovat na webových stránkách 
www.centrum-butovice.cz.
Holding AKESO je jeden z největších soukromých poskytovatelů zdravotnické 
péče. Budou mít lékaři centra smlouvy se zdravotními pojišťovnami?
Samozřejmě, naše centrum smlouvy s pojišťovnami mít bude! Myslím 
si, že každý má právo na kvalitní a „bezplatnou“ péči, tedy tu, která je 
hrazena z prostředků pojišťoven. Naší filozofií je ji poskytovat v krás-
ných, moderních prostorech, které jsou špičkově přístrojově vybaveny 
a kde vám poskytnou tu nejlepší zdravotní péči. 
Závěrem ještě jedna otázka. Dnes, kdy epidemiologická situace není nikterak 
růžová, řada lidí návštěvu lékaře odkládá, protože nechce čekat „hodiny“ 
v přeplněné čekárně. Mohou vaši budoucí pacienti doufat, že v novém  
Diagnostickém centru to tak nebude?
U nás je každý pacient středem zájmu a pro jeho bezpečí a bezpečí 
personálu děláme maximum. V rámci našeho holdingu se snažíme 
o minimální čekací lhůty na vyšetření a takové nastavíme i v novém 
centru. Hana Konvalinková

V Nových Butovicích bude otevřeno nové diagnostické centrum 
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Klienti i zaměstnanci dostali 
druhou dávku vakcíny
Převážná část klientů a zaměstnanců Domova pro seniory Zity Kabá-
tové ve Stodůlkách byla 11. února naočkována už druhou dávkou vak-
cíny proti covidu-19. Stejně jako u první dávky vše proběhlo bez pro-
blémů a naprostá většina seniorů neměla žádnou negativní reakci.

„Očkování druhou dávkou vakcíny absolvovala většina našich  
klientů a také zaměstnanci. Protože se snažíme všechny maximálně 
ochránit, po první dávce očkování jsme pro jistotu a samozřejmě po 
dohodě s rodinami, nepovolovali žádné návštěvy. Děkuji touto cestou 
za pochopení všem příbuzným a blízkým i našim klientům a těšíme  
se na pozitivnější dny,“ sdělila ředitelka domova pro seniory Milena 
Bartovská.

„Jsem velmi rád, že druhá dávka očkování v domově pro seniory 
bezproblémově proběhla a drtivá většina klientů je proočkovaná.  
Děkuji jim za odpovědný přístup a také děkuji všem zaměstnancům, 
kteří se v této nelehké době o naše seniory starají. Odloučení členů 
rodiny je momentálně jedna z nejtěžších věcí, které musíme čelit.  
Věřím, že očkování klientů opět otevře dveře návštěvám,“ řekl starosta 
David Vodrážka a dodal: „V této nelehké době se snažíme maximálně 
pomáhat všem, kteří to potřebují, a péče o seniory je jednou našich  
z priorit. Velmi si vážím faktu, že, stejně jako tomu bylo na jaře loň-

ského roku, se snaží pomáhat i privátní firmy. Proto jsme také mohli 
v polovině února zprostředkovat předání daru od Společnosti Matto- 
ni 1873. Ta nabídla klientům domova pro seniory zdarma více než 
osm tisíc nápojů, které jim zpestří pitný režim. Děkuji touto cestou 
všem, ať už jsou to firmy, úřady, spolky nebo jednotlivci, kteří se snaží 
v rámci svých možností pomáhat bez ohledu na vlastní prospěch.“  
 Lucie Steinerová

Nejlepší účastníci on-line školy 
pétanque
Na konci loňského roku byla spuštěna On-line škola pétanque pro 
Lukáše. Tento projekt je v celosvětovém měřítku unikátní a nenajde 
konkurenci ani v zemích, kde je pétanque mnohem populárnější. Ve 
spolupráci s Mezinárodním výukovým centrem pétanque C.I.E.P. 
Central Europe, jediným školícím partnerem Mezinárodní federace 
pétanque, tak dostali senioři pétanque klubu Lukáš Praha 13 možnost 
originálním způsobem studovat hru přes internet. Úspěšným účastní-
kům předali certifikáty o absolvování on-line školy prezident C.I.E.P. 
Central Europe Petr Fuksa a starosta David Vodrážka.

„On-line škola pétanque pro Lukáše nabídla seniorům pétanque 
klubu Lukáš Praha 13 možnost tuto hru studovat originálním způso-
bem. Účastníci dostali možnost objevovat nejlepší světové hráče  
na internetu, studovat jejich taktiku, chování a způsob přemýšlení. 
Jednotlivé lekce byly náročné a každá z nich zabrala několik hodin 
sledování konkrétního zápasu a odpovídání na všetečné otázky. 
Součástí bylo vždy i video z pravidel, speciálně natočené pro on-line 
školu pétanque. Lekce byly zaměřené na různé oblasti a senioři tak 
například mohli sledovat zápasy juniorů, dvojic, žen, ale i chování  
trenérů a pronikali do taktiky šampiónů,“ vysvětlil Petr Fuksa, mezi-
národní trenér a propagátor pétanque, prezident C.I.E.P. Central  
Europe. 

„Pétanque v Lukáši je na velmi vysoké úrovni a jsem rád, že i v této 
době se našel způsob, jak se senioři mohou svému oblíbenému sportu 
věnovat. Všem účastníkům on-line školy gratuluji a pokud bude zá-
jem o další ročník, rádi jej opět podpoříme. Velmi si cením faktu,  
že se svému koníčku hráči věnují i on-line a zdokonalují své znalosti, 
nicméně se těším, až se opět potkáme na hřišti,“ řekl starosta David 
Vodrážka.  Lucie Steinerová
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Masopust trochu jinak
Masopust je obdobím, ve kterém se lidé radují, pořádají hostiny, maš-
karní průvody, někde i vepřové hody... V uplynulých letech nechybělo 
masopustní veselí ani v naší městské části. Letos je ale všechno jinak. 
Například Dům dětí a mládeže Stodůlky nebo Základní škola Mohy-
lová ale masopust covidu navzdory oslavily. A jak? Období masopustu 
jsme si v únoru mohli připomenout expozicí, která byla umístěna do 
herních prostor Kuželkárny v Centrálním parku, napsala nám za dům 
dětí paní Dagmar Eckhardtová. Figury maškar a rekvizity vytvořili 
nadšení pedagogové předškolního oddělení DDM Stodůlky. Mohli 
jste tu najít vytvořené figury Báby s nůší, Slaměného, Kostlivce  
a Klibnu (kobylu) i rekvizity masopustního občerstvení. Expozice  
doplňovala únorovou Masopustní pátrací hru s QR kódy, Masopustní 
poznávací stezku a Fotokarneval. Všechny tři hry byly součástí velké 
celodomečkové hry věnované k 30. výročí DDM „soví 100pou“. 

Průvody masopustních maškar pomáhaly lidem odedávna trávit spo-
lečně čas a prožívat společnou radost, píše paní Petra Jiránková.  
Na první pohled se zdálo, že antikovidová opatření dovolí většině 
žáků ZŠ Mohylová být spolu jen on-line. Když se ale děti nemohly 
vydat v maskách na nějaký karneval osobně, dostaly příležitost potkat 
se prostřednictvím vlastnoručně vyrobených loutek a obrázků maškar. 
Na školním plotě se tak potkali princezny, superhrdinové ve škraboš-
kách, medvědi a panáci-slamáci s pestrým masopustním koněm  
i čertíkem a jejich prostřednictvím se také propojili starší žáci 
z distanční výuky s prvňáky a druháky, kteří se učí ve škole. Různě 
staří sourozenci doma vymýšleli společné masopustní výrobky 
a pomáhali si s jejich vytvářením. Zrodila se nefalšovaná společná 
radost, kterou chodili obdivovat a tak trochu i prožívat nejen děti 
z okolních školek, ale i kolemjdoucí. -red-

Nežádoucí okamžiky v Nových 
Butovicích
Na korzu v Nových Butovicích je do 15. března volně přístupná foto-
grafická výstava nazvaná Nežádoucí okamžiky. Zaměřuje se na mani-
pulaci a cenzuru ve fotožurnalistice a čerpá zejména z bohatého foto-
grafického archivu ČTK, ale také dalších zdrojů. Na 134 fotografiích 
představuje slavné i méně známé snímky, které byly v minulosti z ide-
ologických důvodů retušovány či po určité období zakázány. Oficiál-
ního zahájení výstavy se účastnili zástupci ČTK – šéfredaktorka 
Radka Marková a šéfredaktor fotobanky Petr Mlch, ředitelka Czech 
Photo Veronika Souralová a starosta David Vodrážka.

„Jsem velmi rád, že se podařilo výstavu umístit do veřejného pros-
totu a v době, kdy se do galerií a výstavních síní nemůžeme podívat,  
ji tak všem zpřístupnit. Vystavené fotografie nám připomínají historii 
i to, jak jednotlivé režimy do dokumentace zasahovaly. Je to skvělá 
příležitost nejen pro příjemnou procházku, ale také pro zamyšlení. 
Děkuji organizátorům za nadšení, se kterým se současnými omeze-
ními, stále pracují,“ řekl starosta David Vodrážka.

„Kultura je na 
tom v době pan-
demie velice 
špatně a v galerii 
Czech Photo 
Centre se sna-
žíme, aby i v čase 
zavřených galerií 
místní lidé ne-
ztratili kontakt  
s uměním. Proto 
jsme rádi, že se 
spolupráce  
s ČTK již po-
třetí povedla  
a můžete před-
stavit venkovní expozici Nežádoucí okamžiky,“ dodala ředitelka 
Czech Photo Veronika Souralová.
Více informací o výstavě na www.ctk.cz/nezadouci-okamziky.   
 Lucie Steinerová
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Centrální park, který nabízí malým i těm odrostlejším 
řadu možností, jak příjemně strávit volný čas, se od listo-
padu 2019 pyšní obří herní sovou, první svého druhu 
v Evropě. Je vyrobena z akátového dřeva a svými rozměry 
je naprosto nepřehlédnutelná. Tyčí se do výšky 3,6 metrů 
a rozpětí jejích křídel je bezmála jedenáct metrů. Tento 
dřevěný herní prvek nabízí dětem od šesti let skluzavku, 
lezeckou stěnu, a dokonce i rozhlednu. Od prvního dne, 
kdy bylo toto výjimečné hřiště otevřeno, je sova doslova 
obsypána dětmi. Jen teď, kdy dostaly přednost ryze zimní 
radovánky, sleduje dění v Centrálním parku zasněženýma 
očima. Její opravdu podařenou fotografii nám poslala 
paní Petra Vacková.

Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozli-
šení alespoň 300 dpi), zašlete nám ji na stop@praha13.cz, 
rádi ji zveřejníme. Za všechny snímky, které jste nám již 
poslali, nebo je teprve pošlete, vám mnohokrát děkujeme. 
Nyní máte možnost poslat fotografie také do soutěže 
s názvem Praha 13 mýma očima aneb Tady bydlím, tady 
jsem doma, kterou redakce vyhlásila k 30. výročí STOPu. 
Adresa je stop.soutez@praha13.cz. Více informací k sou-
těži najdete na www.praha13.cz.  Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Vážená redakce,
ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům Ústavu hematologie 
a krevní transfuze, kde jsem byla vloni od 30. srpna do 21. prosince hospi-
talizována. ÚHKT je pro mne nejlepší místo na naší planetě.

Poslední srpnový den jsem byla z pohotovosti ve FN Motol převezena 
do ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, Praha 2. Můj zdravotní stav byl velmi 
vážný, byla mi diagnostikována akutní myeloidní leukémie. Péče v tomto 
zdravotnickém zařízení byla od prvního okamžiku neskutečná. Profesio-
nální přístup lékařů i sester obohacený vlídností, vstřícností, úsměvem,  
trpělivostí, pohlazením...

Touto cestou chci poděkovat všem, kteří o mne pečovali. Lékařům, kteří 
hledali a stále hledají cestu k mému uzdravení. Sestrám, které se o mne sta-
raly. Nejblíže mám k sestře Kateřině Patočkové (turistce) – mnohokrát za 
vše děkuji, Kateřinko. A dobře mi bylo s Lucií a Vendy. Za vše děkuji Ja-
nince a Iris z kuchyňky, na které s láskou vzpomínám a nikdy nezapo-
menu. Pečovaly o mne jako maminky. Děkuji ale i sanitářům a pracovni-
cím úklidu, kterým nikdy nechyběl úsměv na tváři.

Nyní jsem v domácím léčení, docházím ambulantně k MUDr. Ráčilovi, 
který se svým lékařským týmem vymyslel a zahájil mou další léčbu. Ústav 
hematologie a krevní transfuze je pro mne v současné době nejlepší místo 
na naší planetě, nesmírně si vážím toho, že jsem právě jejich pacient.
  Jílková Lenka

Poděkování pedagogům 
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem pedagogům FZŠ profesora 
Otokara Chlupa za práci, kterou odvádí v této nelehké době při distanční 
výuce. Klobouk dolů! 

Děkujeme Vám, že se snažíte děti zaujmout a dáváte si práci s vymýšle-
ním pestré a zajímavé výuky. Děti i my – rodiče – to oceňujeme a děkujeme 
Vám za to! Jste skvělí!

Ze srdce děkuji za všechny rodiče žáků FZŠ prof. O. Chlupa.
  Kateřina Maroušková Lejdarová, maminka žákyň Marjánky a Madlenky

Skleník Fata Morgana 
Každý měsíc se s velkým zájmem dívám do Kalendáře akcí, kde pokaždé 
najdu inspiraci na příjemně strávený volný čas. Teď, v době pandemie, je 
sice akcí jako šafránu, ale věřím, že se to už brzy změní. Těším se, až ote-
vřou zoologickou zahradu, kam chodím často a ráda. Stejně ráda navště-
vuji trojskou botanickou zahradu. Teď jsem někde slyšela nebo četla, že se 
nějak opravuje skleník Fata Morgana. Nemáte k tomu nějaké informace? 
  Zdeňka Bartoňová

Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Skleník Fata Morgana nespí, prochází další proměnou. Pod tímto ná-
zvem nám do redakce přišla tisková zpráva, kde se mj. píše:
Botanická zahrada hl. m. Prahy využila dočasného uzavření skleníku 
Fata Morgana a pokračuje v obnově jeho expozic. V současnosti pro-
bíhají práce poblíž tropického jezera v prostřední části. Vznikají zde 
umělé epifytní kmeny, které poslouží k prezentaci vzácných tropic-
kých rostlin z nížinného deštného pralesa. Aby byl vzhled betonových 
kmenů co nejpřirozenější, přizvala zahrada k jejich návrhu výtvarníky. 
Jedná se o už šestou podobnou stavbu ve vnitřním prostoru skleníku 
Fata Morgana. Její kompletní dokončení je plánováno na konec 
března tohoto roku. Součástí expozic skleníku Fata Morgana jsou již 
od jeho otevření v roce 2004 umělé kmeny, které slouží k prezentaci 
epifytních rostlin, jež v tropických oblastech rostou přichycené na vět-
vích vysoko v korunách stromů. „Stav těchto kmenů se postupem času 
a vlivem klimatických podmínek stal nevyhovujícím, proto jsme při-
stoupili k jejich postupné obnově. Od roku 2016 vzniklo uvnitř skle-
níku Fata Morgana již pět nových betonových kmenů a zároveň došlo 
k úpravě expozic v chlazené části. Při tvorbě vycházíme z dobrých 
zkušeností s konstrukcí tvořenou ocelovou výztuží a stříkaným beto-
nem. Finální úpravy pak probíhají dle výtvarných návrhů inspirova-
ných reálnými přírodními kmeny. Důležitá je pro nás autentičnost, 
což se nám nutno říci daří, jelikož někdy i sami odborníci, kteří skle-
ník navštíví, váhají, zda jde o objekt umělý, nebo pocházející z pří-
rody,“ uvedl ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy Bohumil Černý. 
Více informací najdete na webových stránkách www.botanicka.cz. -red-
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Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání III pro Prahu 13 
a Řeporyje

Blížíme se k závěru 2. etapy tříletého Místního akčního plánu pro 
Prahu 13 a Řeporyje, který umožnil školám získat prostředky z fondů 
Evropské unie na celou řadu projektů, na nákup pomůcek, workshopy 
pro rodiče i učitele či pomoc pedagogickým pracovníkům např. s dis-
tanční výukou prostřednictvím webinářů. Chceme dále pomáhat a na-
vázat na MAP II (nákup vizualizérů, webináře apod.).

Nový dvouletý projekt MAP III nabídne od 1. 8. 2021 do 31. 7. 
2023 všem přihlášeným školským subjektům dvě třetiny z plánované 
částky na projekt pro koordinátory (ředitele škol), garanty a členy pěti 
pracovních skupin (předškolní, finanční, pro rovné příležitosti, čtenář-
ská a matematická gramotnost).

Opět platí podmínka existence investičních priorit školy zpracova-
ných ve Strategickém rámci pro možnost podávat žádosti o projekty 
ve výzvách různých operačních programů (např. OP Praha – pól 
růstu).

Připravíme strategické dokumenty a plán pro Operační program 
Jan Amos Komenský (navazující na OP VVV) i další operační pro-
gramy tak, abychom i v budoucnu mohli žádat o to, co školy opravdu 
potřebují. Například sdílené logopedy, školní psychology, speciální  
pedagogy... Očekáváme další zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli 
a veřejností, využívání finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí 
a žáků.

Co je tedy cílem této výzvy?
Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v na-
šich městských částech vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve 
školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostat-
ních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělá-
vání, zaměřených zejména na společné informování, vzdělávání 
a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně 
specifických problémů, potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. 
Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích i kul-
turních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotnosti a klíčových 
kompetencí dětí a žáků. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích 
k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem i těch s od-
lišným mateřským jazykem a vytváření podmínek pro případné 
vzdělávání na dálku, zkrátka dostupnost kvalitního vzdělávání pro 
každého.

Plánování společných nebo sdílených aktivit bude přispívat k napl-
nění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
hlavního města Prahy navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Petra Řezáčová

Čtvrťáci zachraňují
Nemůžeme být spolu ve třídě, ale můžeme si 
spolu hrát – i když každý sám. Na začátku 
ledna dostali žáci 4.A FZŠ Trávníčkova tajnou 
zprávu z budoucnosti – pokud neseberou od-
vahu a nevyrazí do ulic zachránit Stodůlky 
a svou paní učitelku, může se stát, že na jaře 
zmizí! Proto dal temný hrdina žákům fér mož-
nost porazit ho. Na záchranu ale možná nebu-

dou sami stačit. Proto si čtvrťáci přizvali na pomoc i ostatní žáky školy. 
Až do prvního jarního dne se má možnost ke 4.A kdokoli přidat. 
Stačí si stáhnout čtečku QR kódů, mít data v mobilu a vyrazit k prv-
nímu místu. A jak ho najít? Hledejte žlutobílou lampičku u vchodu do 
naší školy. Více v přiloženém QR kódu.  Jana Repčáková

Můžete se na nás 
s důvěrou obrátit

Adiktologická a AT ambulance 
Drop In jsou místem, na které se 
mohou klienti a jejich blízcí s dů-
věrou obrátit, kdykoli cítí, že po-
třebují pomocnou ruku ve své ak-
tuální situaci nebo se potřebují 
zastavit a zorientovat – lidé trpící 
závislostí na drogách, alkoholu 
nebo lécích a hledající možnosti 
řešení či vnímající potřebu změny, 
na níž se chtějí aktivně podílet, 
ale také lidé mající potíže s nelát-
kovou závislostí a ti, u nichž je 

návykové chování ještě kombinováno s nejrůznějšími duševními potí-
žemi a také blízcí osob trpících závislostními potížemi. 

Nabízíme vám spolupráci v rámci jednoho z nabízených programů: 
Strukturovaný terapeutický program, Individuální terapie, Case mana-
gement, Poradenství, AT ordinace. V rámci těchto programů vám dále 
můžeme nabídnout například psychiatrické vyšetření a péči, sociální 
poradenství, pomoc při zprostředkování kontaktu s dalšími vhodnými 
odbornými sociálními a zdravotními službami.

Našimi hlavními zásadami jsou zachování důstojnosti, individuální, 
partnerský, otevřený, dialogický přístup, respekt k individualitě, moti-
vace, naděje. Máme víru v potenciál každého člověka a možnost 
změny. 

Najdete nás na adresách: Radlická 1170/61, Praha 5 (po–pá dle ob-
jednání na tel. 739 575 949, 731 836 227); Těšíkova 986/4, Praha 12 
(tel. 739 027 070). Více informací na www.dropin.cz.  Lenka Škvorová

Další, prosím aneb Výdejní 
okénko na vysvědčení
V dnešní době si asi spousta z nás musela zvyknout na to, že věci se 
nedějí nebo nedělají úplně běžným způsobem. Museli jsme vykročit 
z naší komfortní zóny a možná i trochu popustit uzdu vlastní fantazii. 
Nejinak tomu bylo i u nás v ZŠ Mohylová v době vysvědčení. Klasické 
rozdávání proběhlo v 1. a 2. třídách. Ovšem co ostatní děti, které jsou 
doma na distanční výuce? A tak vznikl nápad výdejních okének. Třída 
3.B se například proměnila v 3.B drive. Ten den byla zrovna akce: Za 
úsměv a vlídné slovo vysvědčení + pracovní sešity zdarma. Děti si tak 
při dodržení všech hygienických podmínek, jako jsou roušky a dvou-
metrové rozestupy, mohly přijít k okénku pro pracovní sešity na další 
pololetí a hlavně pro nejdůležitější objednávku, vysvědčení. Nebylo 
jim tedy líto, že přijdou o takovou událost. Naopak, byl to pro ně zcela 
jiný zážitek. Věřím, že byli všichni malí zákazníci 3.B drive i ostatních 
výdejních okének spokojení.  Veronika Pijáková
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Vydařená výtvarná soutěž
I v této nezvyklé době pro žáky vymýšlíme zajímavé aktivity. V rámci 
projektu 51 kroků k lepšímu vzdělávání se nám před Vánoci podařila 
zrealizovat výtvarná soutěž na téma Naše tradice aneb Poznej zemi, ze 
které pocházím. Do soutěže se zapojili žáci 1. a 2. stupně naší FZŠ 
Trávníčkova a ke spolupráci jsme pozvali i žáky ze ZŠ Mládí. Své ob-
rázky a výtvory odevzdalo přes šedesát dětí. Aktivita to byla volnoča-
sová, komunitní a do tvorby se jistě zapojili i rodiče. Na obou školách 

spolupracovalo přes 
osm vyučujících. 
Z obrázků se snadno 
dalo vyčíst, že tradice 
máme v rodinách 
různé, některé vá-
noční jsou velmi po-
dobné, jiné se zase 
úzce dotýkaly rodin-
ného kruhu a domácí 
pohody, která k Vá-
nocům patří. A pro-
tože mezi soutěží-
cími byli i žáci 
s odlišným mateř-

ským jazykem, měli jsme možnost poznat tradice jiných zemí i jiných 
svátků. Abychom mohli výtvory ukázat veřejnosti, zvolili jsme pro 
hodnocení prací elektronickou formu dotazníku. V lednu tak mohli 
všichni hodnotit obrázky ve třech různých kategoriích – výtvarné 
práce prostorové, plošné a zpracování tématu žáky 2. stupně. Rozpětí 
technik bylo velmi rozmanité a jistě můžeme být na malé autory hrdí. 
Na naše umělce, jejichž obrázky či výtvory dosáhly nejvyššího hodno-
cení, čeká ve škole drobná odměna, kterou jistě dokážou náležitě vyu-
žít ve svém dalším výtvarném působení. Výstava byla k vidění do 
konce února v atriu radnice na Slunečním náměstí. Věříme, že jsme 
vám nabídli příjemný zážitek.  Jana Laudátová

Výborné výsledky v obvodních 
kolech olympiád
Přestože se do obvodních kol vědomostních 
soutěží zapojuje vzhledem k epidemické si-
tuaci malý počet žáků a škol, olympiády a sou-
těže pokračují on-line a žáci naší školy v nich 
dosahují výborných výsledků. V obvodním 
kole matematické olympiády kategorie Z9, do 
které se v Praze 13 zapojilo 8 žáků 9. tříd dvou 
základních škol, jsme měli 6 účastníků, z nichž 
se 5 stalo úspěšnými řešiteli. Martin Hradil 
obsadil 1. místo a se ziskem 23 bodů z 24 možných se stal nejúspěš-
nějším řešitelem nejen v Praze 13, ale i v Praze 5, kde se mu bodově 
vyrovnali jen 3 studenti víceletých gymnázií. Z tohoto pohledu je 
výborné i 2. místo Maxima Steblyanka, který získal 21 bodů 
a v konkurenci studentů gymnázií se rovněž neztratil. Skvěle si vedla 
v olympiádě z českého jazyka v kategorii I. – ZŠ, Praha 13 i naše žá-
kyně Helena Humlová, která obsadila ze 14 účastníků 2. místo s po-
stupem do krajského kola. Všem úspěšným řešitelům blahopřeji 
a děkuji za vzornou reprezentaci ZŠ Kuncova. Velké poděkování pa-
tří i našim vyučujícím matematiky a českého jazyka.
 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Florbalistky Panthers bojují 
o přední příčky!
Po nucené tříměsíční pauze se znovu roztočila kola nejvyšší ženské 
florbalové soutěže, v níž působí i florbalistky Panthers Praha. Ty 
prožily celkem povedený začátek sezony a ve stejném duchu po-
kračovaly i po obnovení Extraligy žen. Družstvo působící v hale 
v Radlicích okupovalo po devíti odehraných kolech průběžnou 
5. příčku. Parta kolem kapitánky a nejlepší střelkyně týmu Anežky 
Slané se navíc letos může v důležitých momentech spolehnout 
mimo jiné také na bodové příspěvky hráček, které věkem patří stále 
ještě do výběru juniorek – průběžně nejlepší nahrávačkou je teprve 
sedmnáctiletá Anna Bartušková, v útoku jí pak mimo jiné doplňuje 
jen o rok starší Markéta Žbánková. Panterky kvůli zhuštěnému 
programu hrají každý víkend dva zápasy a jen během února 
a března je tak čeká hned 13 hracích dnů. Zda se jim během nich 
daří, můžete průběžně sledovat na stránkách klubu či sociálních  
sítích. Tomáš Pauček

Únorová polytechnická výchova 
pro pedagogy
V rámci Implementace MAP II jsme v první polovině února připra-
vili pro pedagogy mateřských a základních škol dva webináře na téma 
polytechnická výchova. Lektorky nabídly na on-line workshopech 
zajímavé inspirace pro děti z mateřských i žáky základních škol. Z vy-
braných témat to byly věda a technika, pokusy a experimenty, viditelný 
zvuk, tvůrčí aktivity (hry s barvami), práce se dřevem, textilem... Ne-
jednalo se však pouze o poskytnutí zásobníku činností, ale také uve-
dení souvislostí proč a v čem je ta či ona aktivita pro ně významná. 
Webináře se setkaly s velkým zájmem, a proto jsme se rozhodli na-
bídku rozšířit i do dalších měsíců. Lenka Weignerová, FZŠ Trávníčkova
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Řekne-li se, že mezi dvojicí přeskočila jiskra, většinou se hovoří o lidech. 
Ono to ale může být i jinak. Skvělý pár totiž klidně může tvořit člověk 
a pes. Své o tom vědí zaměstnanci organizace Helppes – Centrum výcviku 
psů pro postižené, o.p.s. Když si na počítači zadáte do vyhledávače její 
název, mimo jiné se dočtete, že je registrovaným poskytovatelem sociál-
ních služeb a jako první ze zemí tzv. východního bloku získala meziná-
rodní akreditaci. Prostřednictvím speciálně vycvičených psů pomáhá 
osobám s nejrůznějšími druhy hendikepů na jejich cestě k integraci, sobě-
stačnosti a samostatnosti. Poskytuje zcela komplexní soubor souvisejí-
cích služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho 
výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný 
servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes poskytuje všechny své 
služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik psů, ale 
i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním pro práci s oso-
bami se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány na základě 
smlouvy o poskytování sociální služby dle Zákona o sociálních službách 
a Standardů poskytování sociálních služeb, které odpovídají jak standar-
dům českým, tak standardům mezinárodním a kladou ty nejvyšší nároky 
na všechny pracovníky, spolupracovníky i dobrovolníky. Výcvik psů pro-
bíhá pod vedením dlouholeté držitelky zlatého odznaku Vzorného výcvi-
káře I. stupně, mezinárodní mistryně Rakouska a Slovenska ve výkonu 
psů, vítězky mnoha národních i mezinárodních „psích“ soutěží Zuzany 
Daušové, zakladatelky a ředitelky Helppes.

Zuzko, než se dostaneme k již zmíněnému přeskočení jiskry, prozraďte nám 
něco o vzniku organizace Helppes.
Od roku 1990 jsem měla svou psí školu a také jsem pracovala v jedné 
organizaci jako cvičitelka vodících psů. Jiní se ostatně v té době u nás 
ani necvičili. Když jsem od svých zahraničních přátel začala dostávat 
informace, že se cvičí i psi pro lidi s jiným než pouze zrakovým posti-
žením, rozhodla jsem se, že půjdu touto cestou. Samozřejmě, že to ne-
bylo ze dne na den, nicméně v roce 2001 byl na světě Helppes. Když 
to řeknu obrazně – pomalu se to rozjíždělo, v podstatě se rozjel takový 
rychlík, který už občas horko těžko dobíhám ☺. Už je to zkrátka po-
měrně velká profesionální organizace, má hodně klientů a s tím je 

spojena spousta práce. Práce, která je nezaměnitelná, která nejen mně, 
ale i všem mým kolegům přináší okamžiky štěstí, spoustu radosti, ale 
i starostí.
Jestli dobře počítám, tak Helppes slaví dvacetiny.
Přesně tak. Strašně to letí. Věřila byste, že k dnešnímu dni jsme už pře-
dali našim klientům 269 psích pomocníků?

To je úctyhodný počet. Obzvlášť, když si za ním představíme 269 k lepšímu 
změněných lidských životů. Jaké psy na toto, dalo by se říci poslání, připravu-
jete? Vybíráte si k výcviku štěňata, psy odrostlejší nebo přímo psy klientů?
V podstatě všechny tři možnosti, které jste řekla, tak využíváme. Ma-
lých štěňat se ale snažíme mít co nejméně a pokud je bereme, tak je-
nom z ověřených chovů, protože u toho malého štěněte je několik 
rizik. První je zdravotní. K výcviku se nejvíc využívají retrívři a to zlatí, 
labradorští a flat coated. „Flati“ jsou nejzdravější z nich, ale „zlaťáci“ 
a labradoři jsou hodně zatížení problémy kostry, což psa může ze 
služby prakticky vyřadit. Požadavky jsou úplně stejné třeba u policie 
nebo u armády, protože do psa se investuje hodně času, energie, peněz, 
tak musí být předpoklad, že bude ve službě co nejdéle. Takže toto je 
u těch štěňat riziko. Problémem je i minimální počet vychovatelů. Ště-
ňátko totiž jde do jeho rodiny, protože musí zažít úplně normální ži-
vot, socializaci, což je do jeho jednoho roku věku nejdůležitější věc. Co 
pes do toho roku získá, tak už mu nikdy nikdo ani nevezme ani nedá. 
Vychovatel navíc musí mít určité znalosti, dostatek času, cit pro psa, 
musí si být vědom toho, že až pejska dostane z „nejhoršího“, kdy už to 
není úplné mimino, které hlavně ničí a škodí, tak se ho musí vzdát. 
Ten člověk musí vědět, do čeho jde, že to dělá pro někoho, komu do 
budoucna ten pejsek bude pomáhat. Pokud je to možné, kupujeme ště-
ňata ve věku od zhruba pěti měsíců do roku a půl až dvou let. Ideální 
ale je věk mezi deseti měsíci a rokem a půl. Pejska bereme na měsíční 
zkušební dobu, kdy ho úměrně věku protestujeme povahově, jestli 
nemá nadměrné lovecké pudy, neprojevuje agresi, bázlivost, jestli je 
opravdu vhodný. Pak ho zařadíme do výcviku, nebo ho vrátíme původ-
nímu majiteli. Do výcviku bereme i psy, kteří jsou před tím v majetku 
klienta nebo jeho rodiny. I ten ale musí splňovat mezinárodní stan-
dardy povahové vhodnosti i vhodnosti zdravotní. Klient musí navíc 
počítat s tím, že pes stráví minimálně půl roku tady ve výcviku, že ho 
nebude mít doma.
Při výcviku dokážete psa naučit neuvěřitelné věci – aby svého pána svléknul, 
sundal mu boty, ponožky, rukavice, podal mu telefon, otevřel lednici a donesl 
mu pití... Má tento neuvěřitelný pomocník možnost žít i svůj „psí život“?
Stoprocentně. Veřejnost ale bohužel má někdy poněkud zkreslené 
představy a dost mi vadí, když občas slyším: „Chudák pes“. Když je 
asistenční nebo vodící pes v postroji, tak „pracuje“. Je tedy logické, že 
nebude pobíhat, poštěkávat, skákat metr vysoko a jinak skotačit. To by 
ostatně neměl běžně dělat žádný vychovaný pes. Asistenční pes je s tím 
svým člověkem více méně čtyřiadvacet hodin denně, jde s ním do 
práce, do školy, na nákupy, za zábavou... Jsou to prostě parťáci, kteří 
chodí spolu všude. Ale samozřejmě musí mít možnost se proběhnout, 
pohrát si s klientem i jeho rodinou, pohrát si s psími kámoši v parku, 
vyblbnout se, vylítat, protože to prostě k tomu patří. Takže chudák  
určitě není. Kdyby člověk nerespektoval, že je to pes, který musí mít 

Když přeskočí jiskra, pak je to láska na celý život
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kromě toho, že mu pomáhá, i psí život, tak by mu ten pejsek moc 
dlouho nefungoval. A další věcí, kterou by si měli lidé uvědomit, je, že 
ne každý hendikep je na první pohled na člověku vidět – jsou to napří-
klad lidé neslyšící, s diabetem, kardiaci, epileptici, lidi s onemocněním, 
kdy padají do stavu bezvědomí, autisti, lidé s posttraumatickým syn-
dromem... Jsou případy, kdy trvá měsíce i roky, než se některý člověk 
s hendikepem odváží jít v doprovodu psa mezi lidi. A teď si představte, 
že jde třeba do obchodu a někdo tam na něj začne nevybíravě povyko-
vat, aby i s tím svým psem vypadnul. A měsíce snažení o zlepšení jeho 
zdravotního stavu jsou fuč. Navíc se ten člověk může dostat do šoku, 
stavu paniky, může začít utíkat a nechci domyslet, co by se mohlo stát. 
Přitom tito lidé se mohou prokázat služebním průkazem asistenčního 
psa. Tam by mělo být vyznačené, že pes je vycvičený organizací s mezi-
národní akreditací. Stačí o něj jen v klidu a slušně požádat. Tímto 
jsem, myslím, i nastínila, pro které typy hendikepů naše psy cvičíme. 
Ta škála je ještě širší a pořád se zvětšuje. Asistenční pes není jen o tom, 
aby člověka někam odvedl, něco podal, něco signalizoval... Je to 
i o psychické podpoře. Já vždycky říkám, že je to takové padesát na pa-
desát. Padesát procent je ta praktická pomoc a padesát procent je ta 
psychika, ta hraje obrovskou roli.

Jak dlouho trvá proces od vstupního 
pohovoru až po samotné předání psa 
klientovi?
Psi se nedají cvičit „na sklad“. Aby 
přišel klient a my jsme mu předali 
nějakého psa, tak to nefunguje. 
Když máme štěně nebo hodně 
malého psa, už v průběhu vývoje 
vidíme, kam zhruba ho bude 
vhodné zařadit. Když pak přichází 
klient, je tomu štěněti už třeba 
osm měsíců a my už víme, že to-
hle bude dobrá dvojice. Ten vý-
cvik v průměru trvá osm, devět 
měsíců, někdy i rok. Minimální 
požadavek daný mezinárodními 
standardy je šest měsíců. Pes musí 
prokázat, že vše potřebné umí,  
že to zvládá, že nepracuje jenom 
s trenérem, že ty výkony jsou sta-
bilní, že je psychicky vyspělý...  
To může přijít třeba až ve dvou 
letech. Nejnižší věk, kdy pes může 
složit zkoušku a jít do praktické 
služby je osmnáct měsíců.

Naučit pejska vše potřebné je jedna věc, ale on se také musí se svým novým 
páníčkem sžít.
To určitě, celé je to o tom vztahu člověka a psa. Klienti k nám v závěru 
výcviku jezdí pokud možno co nejčastěji, protože se seznamují, pes je 
poznává a my máme možnost dolaďovat takové ty detaily, které se ne-
dají z jedné návštěvy vyčíst. Například pro vozíčkáře je lepší, aby pes 
podával věci zepředu. Ale do levé nebo do pravé ruky? Kam přesně má 
dát nohy? Na stupačku nebo zůstat dole? I tohle je velmi důležité. Po-
tom trenér jede se psem do bydliště klienta. Nebydlí s ním, ale je na-
blízku a denně s klientem pracuje, což trvá týden. Vzájemné návštěvy 
pokračují do té doby, než jsme si jisti, že klient i pes jsou připraveni na 
společné soužití. To dojíždění je ale mnohdy obtížné. Proto jsme také 
celou dobu naší existence a po vzoru zahraničních kolegů hledali  
možnost získání nějakého domu pro klienty, kde by se s pejskem mohli 
secvičovat. To se nám konečně podařilo, ve Stodůlkách máme bezba-
riérový klientský domeček. V tréninkovém bytu, ty tam jsou dva, bu-
dou klient i pejsek dvacet čtyři hodin denně spolu a trenér tam s nimi 
bude pracovat. Pro oba to bude neznámé prostředí, kde je nebude nic 
rušit a budou se učit vzájemně se o sebe starat. To napojení pak 
vznikne daleko rychleji. Když totiž nevznikne mezi klientem a psem 
správný vztah, nepřeskočí ta jiskra, tak pes bude fungovat možná z pa-
desáti procent, ale v momentě, kdy ta jiskra přeskočí, tak ten pes ze 
sebe vydá maximum. To jsou potom ty příběhy, kdy pes třeba dokázal 
dojít pro pomoc i když ho to nikdo neučil. Prostě sám vyhodnotil 

situaci a dokázal pomoci. Když psa předáme, tak to ale pro nás nezna-
mená, že vše skončilo. My ho máme celoživotně pod kontrolou, pořád 
za něj neseme odpovědnost.

Naposledy k takovému předání došlo v září. A tradičně to bylo hodně slav-
nostní.
To ano. Už poosmnácté se motolským výcvikovým areálem Helppes 
rozezněla tradiční studentská hymna Gaudeamus Igitur, která tak 
uvedla do praktické služby dalších patnáct čtyřnohých pomocníků – 
asistenčních, vodících a signálních psů. Lidé s postižením si své psí 
pomocníky převzali z rukou patronů, kteří zároveň podpořili projekt 
Pomoc přichází na čtyřech tlapkách svým benefičním vystoupením. Také 
letos to byla řada populárních osobností. Například Marta Kubišová, 
Zbyněk Drda, Milan Peroutka nebo Viktor Sodoma. Kdybych ale 
měla vyjmenovat všechny naše patrony, kteří nás za ty roky podpořili, 
tak by to byl neuvěřitelně dlouhý seznam zvučných jmen. Součástí 
programu byly i ukázky dovedností psích pomocníků v tradičním i ne-
tradičním pojetí. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude opět využit 
ve prospěch klientů a projektů naší neziskové organizace Helppes.
Tohle ale zdaleka není jediná akce, kdy má široká veřejnost možnost seznámit 
se s výsledky vaší práce.
To máte pravdu, je jich celá řada. Každá akce, která je pro veřejnost,  
je svým způsobem vzdělávací. Veřejnost se tak dozvídá o problematice 
něco víc, než „jen“ to, co se pes může naučit, komu dokáže pomoci... 
My jezdíme i do škol – počínaje mateřskými školkami a vysokými ško-
lami konče. Pořádáme workshopy pro veřejnost, Mistrovství republiky 
ve výkonu asistenčních a vodících psů, kurzy společenské výchovy, re-
kondiční pobyty... Každá takováto akce je užitečná. Lidé se také dovědí 
více o problematice financování výcviku psů. Málokdo ví, že naši  
klienti – žadatelé o psy jsou závislí v podstatě na pomoci dárců, pro-
tože všechny náklady spojené s pořízením a výcvikem psů jsou hrazeny 
z dárcovských příspěvků. A třeba na slavnostní promoci psích matu-
rantů se dárci mají možnost setkat s konkrétním člověkem, kterému 
pomohli. Tady vidí, že jejich sponzorský dar byl využit tím nejlepším 
způsobem. Teď nám pořádání převážné většiny akcí překazil covid,  
já ale věřím, že se už brzy zase uvidíme. Eva Černá
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HASIČSKÉ OKÉNKO

Domácí neshody
V letošním roce došlo z našeho pohledu k nárůstu 
počtu konfliktů mezi členy jedné domácnosti. Pro 
strážníky se vždy jedná o velmi složitou situaci, 
protože častými svědky jejich zásahu jsou i děti.  
Jeden z posledních případů se odehrál 22. ledna 

v nočních hodinách v ulici Petržílkova, kdy po předchozí vyhrocené 
hádce utekl jeden z partnerů i s dětmi pouze naboso a v pyžamu na 
chodník. Po intervenci strážníků sice došlo v rodině ke zklidnění, 
přesto byla celá věc předána policistům z místního oddělení k dalšímu 
opatření, kterým v těchto případech může být i vykázání agresivního 
partnera z domácnosti. Uvedená problematika napjatých mezilidských 

vztahů v rodinách však není výhradně záležitostí lidí v produktivním 
věku s dětmi, ale i starších občanů. Naši strážníci dne 3. února během 
dopoledne zasahovali na svěřeném teritoriu při obdobné události 
v jednom z rodinných domů. Oběma aktérům bylo více než sedmde-
sát let. V tomto případě došlo dokonce k vážným výhrůžkám. Naštěstí 
se strážníkům podařilo věc vyřešit bez zranění účastníků. Podnapilý 
pachatel skončil na nejbližším útvaru Policie České republiky. Dalším 
problémem pro zasahující strážníky v domácnostech občanů je sku-
tečnost, že často musí jednat s osobami silně ovlivněnými alkoholem. 
Nezřídka pak dochází k útokům na příslušníky městské policie, kteří 
jsou nuceni sjednat pořádek za použití donucovacích prostředků.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Zaznamenali jsme případ, kdy se před jedním z našich 
nákupních center objevili prodejci falešné módy. Muž se 
vydával za Itala, který si chce v Praze pronajmout obchod 
s luxusní konfekcí. Poškozeným sdělil, že si byl pouze pro-
hlédnout prostory, kde si obchod otevře a zboží předvést 
svým obchodním partnerům. Vzhledem k tomu, že má za-
vazadlový prostor plný věcí, které nechce vozit zpět do Itá-
lie, nabídl tyto věci k prodeji poškozeným, kteří se právě 
vrátili z nákupu ke svému vozidlu. Pachatel byl velmi vý-
řečný a sdílný. S poškozenými komunikoval v angličtině. Po 
chvíli komunikace mu muž za pánské oblečení zaplatil ko-
lem 500 EUR. Následně pokračovali v konverzaci, kdy pa-
chatel nabídl i manželce poškozeného dámskou konfekci 
k prodeji. Částku usmlouvali z 300 na 250 EUR. Celkem tedy 
manželé pachateli na místě zaplatili 750 EUR, tedy cca 
18 000 Kč. Pachatel předložil poškozeným i vizitku, na které 
jsou ovšem neověřitelné údaje. S největší pravděpodob-
ností se bude jednat o napodobeniny originální značky. 

Jako vždy v těchto případech byl prodejce velmi milý a ko-
munikativní. Neustále poškozeným opakoval, že mají neu-
věřitelné štěstí, že potkali právě jeho. Proto vám radím, ne-
kupujte nic od cizích lidí, které potkáte na ulici a oni nemají 
ani stánek. Nikdy nevíte, co kupujete a kam se obrátit v pří-
padě, že budete chtít zboží vrátit. Tento případ není ojedi-
nělý. Mohu uvést i případ, kdy poškozený na ulici koupil  
od prodejce luxusní fotoaparát, kterému vyplatil částku 
25 000 Kč, a když prodejce odešel, tak si kupující teprve po-
řádně fotoaparát prohlédl a zjistil, že koupil pouhou ma-
ketu v hodnotě cca 200 Kč. 
 Buďte obezřetní i co se týče nákupů na internetu. Někdy 
mi přijde, že se internet podvodníky jenom hemží, ale to 
bude možná tím, že se setkávám s velkým počtem případů, 
kdy byl někdo na internetu podveden. Já sám realizuji ná-
kupy na internetu pouze z ověřených obchodů. Pouze 
v tomto případě jsem ochoten poslat platbu předem. V pří-
padě, že kupuji něco od člověka, kterého neznám, nebo 

z neověřeného internetového obchodu, tak nikdy neplatím 
nic předem a snažím se, aby k předání zboží a platby došlo 
osobně, případně dobírkou. Zaznamenali jsme případ, kdy 
poškozený na německém inzertním portálu zakoupil au-
diokabel za cca 40 000 Kč, peníze poslal předem na účet 
a kabel nepřišel. Německý inzertní server, německá banka, 
pachatel zřejmě z Německa... Poškozený se domníval, že 
když jsme v Evropské unii, všechno bleskově zjistíme. Nic-
méně mohu vás ujistit, že všechno má svá pravidla, všude 
se musí dodržovat zákony a než se nám podaří vůbec něja-
kou informaci z cizího státu dostat, tak uběhne zhruba půl 
roku. A proč tak dlouhá doba? Vše bude potřeba přeložit do 
němčiny, cestou mezinárodní právní pomoci požádat Ně-
mecko o součinnost, prolomit bankovní tajemství a až se 
nám vrátí odpověď, tak znovu nechat vše přeložit do češ-
tiny. Bude to běh na dlouhou trať. To, že bychom všechny 
informace od jiného státu měli ihned, je podle mě hudba 
hodně daleké budoucnosti.  Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Malé výročí hasičské zbrojnice
I když Sbor dobrovolných hasičů vloni oslavil již 130 let od svého 
založení, hasičskou zbrojnici má k dispozici teprve deset let. 

Ano, letos je to deset let, co se podařilo stodůleckým hasičům zís-
kat důstojné a hlavně trvalé zázemí. O prosazení stavby zbrojnice 
jsme se snažili dlouhé roky – zhruba od 60. let minulého století, kdy 
poté, co jsme museli pro nevyhovující stav opustit hasičskou kůlnu, 
jsme nacházeli útočiště v různých pronajatých stodolách, garážích 

a dalších soukromých objektech na území městské části. Na konci 
této strastiplné cesty byl den, kdy jsme převzali „svou“ historicky 
první hasičskou zbrojnici, která k nelibosti některých občanů vy-
rostla na Velké Ohradě. 

A tak se na konci roku 2010 po výpovědi z nebytových prostor 
veškerý materiál a technika přestěhovaly do prostor nových. Nějaký 
čas ještě trvalo zařídit hasičárnu nábytkem nebo dalším technickým 
vybavením, potřebným k zajištění provozu sboru. Taktéž se podařilo 
vybavit jednotku novou technikou. Posledním přírůstkem byla věž 
na sušení hadic. Svěřený majetek, o který je řádně pečováno, je vyu-
žíván jak k výkonu hlavní, ale i doplňkové činnosti. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Čeká nás oslava výročí
Na letošní rok jsme se všichni těšili. Po tom loňském, kdy jsme ne-
mohli nic uspořádat ani trénovat, jsme do tohoto roku vstupovali 
s tím, že se situace uklidní. Ale zatím tomu tak není a tak naše čin-
nost nyní spočívá ve vyplňování tiskopisů, které dostáváme a které 
musíme odevzdávat na Městské sdružení hasičů Praha. V podstatě 
jde o plánování akcí, o kterých vůbec nevíme, zda se uskuteční. 
Tento rok nás čeká oslava 125 let založení sboru. Všichni věříme,  
že proběhne. 

Naše hřiště teď mělo sloužit tréninku dětí, ty ale kvůli vládním 
opatřením nemohou probíhat. Ještě štěstí, že letošní zima není 
skoupá na sníh, takže tam nyní mohou alespoň sáňkovat. Snad se si-
tuace zlepší a my se budeme moci vrátit do zaběhnutých kolejí. Jeli-
kož je nyní více času, v příštím vydání STOPu vám alespoň trochu 
přiblížíme historii našeho sboru.

Přeji vám hodně zdraví a pozitivní myšlení.
 Marta Horáková,starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE

Z DENÍKU POLICIE ČR



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2021 15

 Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin.  
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, 
koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu-
matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum stanoviště

17. 3. náměstí Na Lužinách

18. 3. Přecechtělova  –  křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)

22. 3. Kettnerova – parkoviště proti č. 2059/6 (u trafostanice)

24. 3. Běhounkova – parkoviště proti č. 2463

26. 3. Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova u č. 1594 (chodník u Grafotechny)

29. 3. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69

31. 3. Chlupova – u MŠ proti č. 1800 

  6. 4. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16

  7. 4. Hábova – parkoviště proti č. 1564/8

  9. 4. Janského – parkovací záliv proti č. 2437/15

13. 4. Podpěrova – plocha u č. 1879 (před MŠ)

14. 4. V Hůrkách – chodník (vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova) 

15. 4. 5. máje – plocha proti č. 325/55

19. 4. Drimlova– parkovací záliv (vedle kontejnerů na tříděný odpad)

21. 4. Bellušova – chodník proti č. 1804/7

22. 4. Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

26. 4. Melodická – křižovatka s ul. Operetní

27. 4. Janského – parkovací záliv u č. 2254 (u lékárny) 

28. 4. Böhmova – parkoviště u kotelny

29. 4. Nušlova – parkovací záliv proti č. 2291 (u kontejnerů na tříděný odpad)

Harmonogram sběru biologického odpadu 
Listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.  
NE živočišné zbytky!

datum čas stanoviště

20. 3.   9.00–12.00 K Fialce – plocha u č. 1219

20. 3. 13.00–16.00 K Sopce – parkovací záliv

27. 3.   9.00–12.00 nám. Na Lužinách

27. 3. 13.00–16.00 K Řeporyjím x V Brůdku – u rybníka

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude při-
staven další.
 Michaela Líčková

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na kole za jarním sluníčkem
Je obecně známo, že jízda na kole je zdraví prospěšná. A právě teď, 
kdy už téměř rok každého z nás více či méně omezuje pandemie ko-
ronaviru, to platí dvojnásob. Cyklista se vyhne prostředkům hromadné 
dopravy nebo zahuštěným prostranstvím. Pražské cyklostezky větši-
nou nejsou přeplněné. Cyklistika udržuje imunitní systém na vysoké 
funkční úrovni. Jízda dodá tělu potřebný pohyb na čerstvém vzduchu 
a trocha jarních slunečních paprsků může pomoct zvýšit hladinu vita-
mínu D v těle. Před zahájením cyklosezony je vhodné doplnit vše 
 potřebné – záplaty a lepidla na propíchnuté duše, zkontrolovat helmu, 

lékárničku a další vybavení. 
Než usedneme poprvé na 
kolo je potřeba udělat jeho 
základní prohlídku nebo nej-
lépe ho dát před sezonou do 
servisu. Co je důležité zkont-
rolovat? V první řadě je to 
stav pneumatik, respektive 
duší. Jsou-li již letité, je 
vhodné je vyměnit, novější 
stačí dohustit. Před promazá-
ním řetězu odstraníme staré 
nečistoty pomocí čističky ře-
tězu nebo hadru a pak naka-
peme nové mazivo určené na 
kola. Zkontrolujeme, zda pře-
hazovačka funguje přesně. Pokud ne, upravíme její chod kolečkem 
na zadní části. V případě hydraulických brzd zkontrolujeme dostatek 
tlaku. Brzdy by neměly zabírat až dole. U brzd se špalíky zkontrolu-
jeme, jestli nejsou příliš sjeté. Jakmile přehazovačka či brzdy stále ne-
fungují hladce, pak už je vhodné navštívit odborný servis. Doporučuje 
se pravidelná každoroční servisní prohlídka kola, což zásadně prodlu-
žuje jeho životnost a zvyšuje cyklistovu bezpečnost. 

Výstavba cyklistické infrastruktury přinesla zvýšení zájmu obyvatel 
hlavního města o kolo jako alternativní dopravní prostředek. To vyža-
duje zpracování  bezpečnějších integračních řešení cyklistické dopravy. 
Praha přijala „cyklokoncepci“, která je podkladem k vybudování mo-
derních dopravních řešení, obvyklých v pokročilejších evropských 
městech. Městskou částí Praha 13 prochází cyklistický okruh Za prací 
a zábavou o délce 9 km, který je ve správě odboru životního prostředí. 
Relativně bezpečná cyklotrasa vede obytnými zónami. Jsou to Lužiny, 
Nové Butovice, Stodůlky a Háje. Na trase leží přírodní zóny – Cent-
rální park, Panská zahrada nebo přírodní památka U Hájů. Trasa  
spojuje školy, školky, zdravotnická zařízení, ale i nákupní centra. Je 
vhodná i pro rodiče s menšími dětmi, které se v průběhu jízdy mohou 
zastavit na některém z dvaceti dětských hřišť. Na několika místech lze 
nastoupit na trasu Metra B. Okruh navazuje na cyklotrasy celoměst-
ského významu okolních městských částí. Nyní trasa potřebuje drobné 
opravy. Ty budou realizovány v jarních měsících. Příjemný rodinný vý-
let lze podniknout nástupem z cyklookruhu do Prokopského údolí, 
dále po značených cyklotrasách podél Vltavy a od soutoku Berounky 
a Vltavy u Lahovic až do Řevnic. K návratu lze použít vlakové spojení. 
Díky rovinatému terénu je trasa vhodná pro cyklisty jakéhokoli věku. 
Okolo ní bývá otevřeno několik stánků s občerstvením, které lákají 
k odpočinku. Nezapomínejme však, že se cyklistovi na silnici netole-
ruje ani kapka alkoholu. Policisté občas na cyklotrasách hlídkují  
a namátkově kontrolují hladinu alkoholu pomocí dechové zkoušky. 
Závěrem ještě dodejme, že v kanceláři odboru životního prostředí 
č. 521 lze bezplatně získat aktuální cyklomapu Prahy (zdroje:  
https://www.vitalia.cz/, https://www.vylety-zabava.cz/;  
https://prahounakole.cz/). Dana Céová
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Z OBRAZU VEN. Ve 
FZŠ Brdičkova právě 
probíhá výstava fotogra-
fií žáků 8. ročníku s ná-
zvem Z obrazu ven. Při-
jali jsme výzvu Národní 
galerie Umění (být) 
venku a nechali se in-
spirovat fotografkou 
Emilou Medkovou 
a malířem Mikulášem 
Medkem, kteří společně 

hledali motivy pro svá umělecká díla právě venku. Žáci tak místo dal-
šího sezení u počítače objevovali během vycházky zajímavé tvary ve 
strukturách oprýskaných zdí nebo popraskaného asfaltu. Své pozoru-
hodné kompozice pak fotografovali a hledali k nim vhodné názvy. 
Vznikla tak zajímavá a netradiční sbírka, o kterou bychom se s vámi 
rádi podělili. Až tedy půjdete okolo foyer naší školy, nezapomeňte si 
zde díla našich žáků prohlédnout. Tato aktivita proběhla v rámci pro-
jektu Výzva 51. Kamila Hubalovská, ředitelka školy

NA NUDU NEMAJÍ ČAS. Děti z Mateřské školy Palouček mají stále 
co dělat. Jedno páteční deštivé odpoledne například děti z oddělení 
Myšek vyráběly sliz. Mohly si vybrat barvu slizu a rozzářit ho třpyt-
kami nebo svítícím práškem. Další možností bylo doplnit sliz korálky. 
Každý si svůj kousek odnesl domů. Děti si tuto lednovou aktivitu moc 
užily a těší se na další akce. Paní učitelka Štěpánka 

NEJVĚTŠÍ SNĚHULÁK V DOBĚ 
KOVIDOVÉ. Sychravé počasí, za-
vřené školy, celé dny u počítače, 
úkoly, „meety“, prezentace a zase 
úkoly. Vstávej, najez se, učeš se, 
připoj se, ofoť, přilož, vypracuj, 
nastuduj... Pokyny neberou konce. 
A najednou je venku bílo – 
opravdová zima. Sníh! Hurá! 
Pojďme ven, pojďme si vyčistit 
hlavu, provětrat plíce, postavme 
třeba sněhuláka. Sněhulák má být 
co největší, třeba největší krasavec. 
Ukázalo se, že žáci šestého roč-
níku ZŠ s RVJ Bronzová jsou bá-
ječní stavitelé a sochaři. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 14 sněhu-
láků. Je skvělé, že si děti v tom 
bláznivém kovidovém období ne-
zapomněly hrát. Dana Janů, učitelka

OSLAVA NAROZENIN. Žáčci z 1.B ZŠ Mohylová jsou moc rádi,  
že mohou chodit do školy, i když jsou tam trochu osamělí. Proto si 
hodně všímají těch, kdo se o chod školy starají. Jednou z těchto důle-
žitých osob je Pavel Antonín – náš pracovitý a velice ochotný pan 
školník, který u nás pracuje už sedm let. Má neuvěřitelně skvělou pa-
měť – zná všechny děti ze školy jménem. Nejen proto ho děti vyhle-
dávají a mají ho rády. Vždy si totiž udělá čas si s nimi popovídat 
a s čímkoli pomůže nejen jim, ale i rodičům. Proto jsme s prvňáčky 
nemohli zapomenout na jeho narozeniny – přejeme mu hodně zdraví 
a sobě, ať s námi stráví společně ještě hodně let. Ať žije náš skvělý 
školník  Pavlík! Míša Houšková

ON-LINE VÝUKA INSPEKCI POTĚŠILA. V druhém únorovém 
týdnu byla ZŠ Janského nečekaně vybrána Českou školní inspekcí 
jako jedna z mnoha škol v ČR pro analýzu současné situace s distanč-
ním vzděláváním. Výsledky šetření jsou pro naši školu velmi potěšu-
jící. Veškeré úsilí, které naši učitelé věnovali a věnují dětem, bylo shle-
dáno jako ta správná cesta. Inspektoři nahlédli jak do prezenčních, tak 
hlavně do on-line hodin. Pochválili zejména technické vybavení školy 
pro výuku na dálku, které si škola zajistila, a možnost potřebnou tech-
niku zapůjčit žákům. Dále pak ocenila celkové vedení výuky s důra-
zem na zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu. A hlavně sa-
motný způsob výuky učitelů, který i přes nepřítomnost žáků ve škole 
zaručuje, že jejich vzdělání neutrpí oproti běžné prezenční výuce té-
měř žádnou ztrátu. Jan Havlíček, ředitel

NETRADIČNÍ ODPOLEDNE. 
V době distanční výuky nezahálí 
ani školní družina v ZŠ s RVJ 
Bronzová. Každý den v odpoled-
ních hodinách probíhá on-line vy-
sílání a děti se tak mohou zapojo-
vat do netradičních her, soutěží, 
hádanek, luštění, vědomostních 
kvízů a také dílniček z dostupných 
domácích materiálů. Dětem se na-
bízí takové aktivity, které pomohou 
rodičům alespoň trošku odlehčit 
danou situaci a hlavně dětem zajistit zábavné odpoledne v domácím 
prostředí. Některým z nás, dětem i vychovatelkám, pomáhá tato cesta 
objevit v sobě kousek umělce, herce, malíře či zpěváka. Vychovatelky ŠD
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LEDEN PLNÝ HER A SOUTĚŽÍ. Celý leden nás ve školní družině ZŠ 
s RVJ Bronzová provázelo téma Ledové království. Kreativně jsme vy-
tvořili koruny pro Tři krále, zahráli si na návrháře a zapojili se do sou-
těže o Nejhezčí PF 2022 vyhlášenou radnicí Prahy 13. Také jsme si 

zorganizovali vý-
tvarnou soutěž 
Ledová královna, 
král. V mrazivých 
dnech jsme si rádi 
zahráli v kroužku 
deskové hry, při 
kterých jsme zažili 
nejen spoustu leg-
race, ale také jsme 
se učili radovat se 
z vítězství nebo 
přijmout porážku. 
Také únorová od-
poledne byla plná 
soutěží i nejrůz-

nějších výtvarných činností. Tentokrát jsme si udělali pohádkový čas – 
o tajemných hradech z dávných dob, které jsme si vyrobili z papíro-
vých ruliček a oblíbeného lega. Vychovatelky ŠD

PÍSMENKA A SNĚHULÁCI. Od začátku nového kalendářního roku 
jsme mohli v ZŠ Mohylová přivítat pouze žáky prvních a druhých 
tříd. O to víc se snažíme, aby se ti nejmenší žáčci učili takovým způso-
bem, který je bude bavit a podpoří jejich fantazii. V krásném zimním 
dni jsme vyrazili na školní zahradu a děti se rozdělily na dvě skupiny. 
Zatímco jedna měla čas na stavění sněhuláků a dovádění ve sněhu, 
druhá hledala písmenka. Z těch žáci skládali slova a také věty. Pak se 
obě poloviny vyměnily, aby si každý žák užil přírodu, pohyb i zábavné 
procvičování učiva. Příště si venku procvičíme například matematiku.
 Martina Šípová

PTÁCI NA VLTAVĚ. Prvního 
únorového pátku jsme se ne-
mohli dočkat. Po nekonečně 
dlouhé době jsme společně 
vyrazili na výlet. Tentokrát 
byla cílem výpravy 2.A ZŠ 
Janského náplavka Vltavy. 
Lektorka Jana nás seznámila 
s ptáky přezimujícími na Vl-
tavě a my měli možnost si 
racky a labutě nejen nakrmit 
a zblízka prohlédnout, ale do-
konce si vyzkoušet, jak je na 
dotek hebké labutí peří. Rádi 
bychom poděkovali všem 
nadšencům z organizace Lesy hl. města Prahy, kteří pro nás podobné 
akce v současné době připravují. Díky, užili jsme si krásný den nabitý 
nejen zajímavými informacemi, ale hlavně zážitky. Paní učitelky Monika a Hanka

VLASTNÍ NOVINY? VÍME, JAK NA TO. Už jste si někdy zkoušeli 
napsat a vyrobit vlastní noviny? Žáci z třetího ročníku Anglofonní zá-
kladní školy ano. Děti jsou velice kreativní a šikovné. Nápad na výrobu 
vlastních novin vznikl v rámci hodin českého jazyka a netrvalo dlouho, 
než se nám celou myšlenku podařilo zrealizovat. Děti psaly o svých ob-
líbených tématech – tedy dinosaurech i nejrůznějších psích plemenech. 
V novinách ale nechybí ani strašidelné příběhy z fantazie našich ma-
lých spisovatelů. Inspirujte se u nás a zkuste si i vy vyrobit vlastní no-
viny. Věřte, že je to zábava!  Barbora Hilská

STUDENTI DOSAHUJÍ 
SKVĚLÝCH VÝSLEDKŮ. 
V Anglofonní základní 
škole vyučujeme většinu 
předmětů v angličtině a děti 
tak v cizím jazyce dosahují 
rychle velkých pokroků. 
Žáci z páté třídy absolvují 
v průběhu školního roku 
on-line test s názvem 
TrackTest, který využívají 
i velké univerzity a firmy. 
Skvělé je, že naši studenti 
v něm dosáhli úrovně B1. 
Učitelé nebo rodiče zároveň 
vědí, v jaké oblasti (grama-
tika či mluvení) se ještě po-
třebují zlepšit. Cílem je,  
aby se naši žáci dokázali do 
konce školního roku dostat 

na úroveň B2, která znamená, že se už v angličtině dokáží vyjadřovat 
přirozeně. Na této úrovni cizího jazyka už mohou studovat i ve ško-
lách anglicky mluvících zemí.   Nicholas Doyon
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Skončila třetí fotosoutěž 
o nejkrásnější vánoční výzdobu
V předvánočním čase se do svátečního oblékají nejen města, obce, do-
mácnosti, ale také naše zahrady, balkony nebo předzahrádky. V pro-
sinci Městská část Praha 13 v rámci aktivit místní Agendy 21 
vyhlásila již potřetí fotosoutěž O nejkrásnější vánoční výzdobu balkonů, 
předzahrádek a zahrad.

Do soutěže, která skončila 10. ledna, se mohl zapojit každý občan 
naší městské části. Pak už se své role ujala tříčlenná porota ve složení 
Ludmila Tichá, Yveta Kvapilová a Vít Bobysud. Ta měla tradičně ne-
snadný úkol – ze všech doručených soutěžních fotografií vybrat ty 
„nej“. Vyhlášení výsledků a předání cen a ocenění letos bohužel ovliv-
nila nepříznivá epidemiologická situace. Proto byli pozváni jen vítě-
zové jednotlivých kategorií, ale i ti se z bezpečnostních důvodů sešli 
před budovou radnice. 

Vítězkou kategorie zahrad a předzahrádek se stala paní Karolína 
Čiháková, v kategorii balkonů se na prvním místě umístila paní Mi-
lena Špačková těsně před paní Irenou Zofovou. Čestné uznání si od-
nesla paní Hana Vávrová z Řeporyjí. Ta kromě fotografií poslala 
i dopis, ve kterém jedna z kolemjdoucích píše, že pohledem na její vá-
noční výzdobu si každodenně zlepšuje náladu. 

Děkujeme všem, kteří zkrášlují naše okolí. A nejen o Vánocích.
 Eva Černá

Soví 100pou v březnu
V březnu přichází v rámci oslav 30. výročí Domu 
dětí a mládeže Stodůlky na řadu oddělení Art aktivit, 
techniky a robotiky. Těšit se můžete na škálu nejrůz-
nějších aktivit, kde bude zastoupena hudba, výtvarná tvorba, multimé-
dia, šifrovací soutěž po Stodůlkách či technické a modelářské aktivity.

Bude probíhat výtvarná soutěž na téma Hnízdo, které se mohou zú-
častnit všichni, kteří rádi tvoří a výtvarku mají rádi. Navštěvování ně-
jakého tvořivého kroužku není podmínkou a soutěž je otevřená i pro 
ty, kteří kroužky v DDM Stodůlky nenavštěvují vůbec, zapojit se mo-
hou děti a žáci z mateřských a základních škol ve Stodůlkách.

Techniku i formát necháme na vás. Nabízí se kresba, malba, kombi-
novaná technika, koláž, grafika, digitální kresba. Nemusíte ale zůstat 
pouze v ploše, kdo si troufne, klidně může vytvořit i nějaký objekt či 
plastický obraz. Kdo rád fotí, může nafotit sérii fotografií. Třeba při 
procházce v přírodě naleznete nějaká zajímavá zákoutí a hnízda, která 
budou stát za zdokumentování. Nebo si přímo v přírodě můžete vy-
tvořit své vlastní hnízdo z přírodních materiálů, které dané místo 
bude nabízet – v takovém případě mluvíme o tzv. land artu a ke zdo-
kumentování slouží fotografie či video. Fantazii se meze nekladou 
a určitě to zvládne každý.

Své výtvory vyfotografujte a zasílejte nejpozději do 30. dubna na 
adresu soutez@ddmstodulky.cz. Vždy uveďte název díla, jméno a pří-
jmení autora, věk a e-mailový kontakt. Za účast si vyzvedněte 

v recepci další soutěžní sovolepku. Všechny fotografie na téma 
Hnízdo najdete v květnu v Galerii na plotě DDM Stodůlky.

Pro zdatné hudebníky bude probíhat hudební soutěž Doremifa. Pro 
ty, kteří mají hudbu rádi, ale netroufnou si soutěžit, bude hudební vý-
zva, které se může zúčastnit opravdu každý a kde fantazie a originalita 
bude mít neomezené možnosti. Věděli jste, že můžete hudbu ztvárnit 
pomocí šustivého pytlíku, struhadla nebo třeba pokliček? Z dalších 
aktivit se můžete těšit třeba na hudební pexeso, každý týden si budete 
moct vyrobit nějaký netradiční hudební nástroj a místo bude i pro re-
trospektivu hudebních táborů, muzikálů a koncertů.

Dobrodružné povahy jistě bude bavit šifrovačka Po 13. rovnoběžce. 
Ta vás provede různými místy ve Stodůlkách, na kterých budete luš-
tit nejrůznější šifry, jejichž správné vyřešení vás vždy pošle na další 
místo. Za pomocí mobilů a map tak poznáte Stodůlky z trochu jiné 
perspektivy.

V Centrálním parku vedle Kuželkárny před dřevěnou sovou nabí-
zíme všem obyvatelům Prahy 13 ve spolupráci s Odborem životního 
prostředí MČ Prahy 13 společnou výzdobu jarních stromů s vajíčko-
vými vzkazy. Přineste i vy vejce se vzkazem a zavěste na strom. Ke 
zdobení využijte vejce vyfouklá, polystyrenová či plastová a ozdobte je 
tím, co vydrží venku a přidejte nějaké krásné přání. Po Velikonocích 
všechny kraslice uklidíme, nafotíme a všechny vzkazy zveřejníme. 

Aktivit bude hodně těšit se můžete na 3D vizualizaci domečku, po-
hled do zákulisí jarní dílny a pokud to situace dovolí, nebudou chybět 
keramické a výtvarné workshopy. Erika Mikanová

Novinka ve zličínském Globusu
Hypermarket Globus Zličín je už devatenáct let jedním ze sponzorů 
soutěží ve STOPu. Proto tam čas od času zajdeme, abychom vás 
mohli seznámit s novinkami, které svým zákazníkům zličínský hyper-
market nabízí. Například nákupní vozíky pro hůře pohyblivé zákaz-
níky, možnost samoobslužného nakupování Scan&Go... Nahlédli 
jsme ale také do klasické, standardní pekárny, výrobny cukrářských vý-
robků, zákusků a dortů nebo řeznické výroby. Tady z dovezených pů-
lek prasat nebo čtvrtek hovězího výhradně české provenience připraví 
maso pro pultový prodej, ale vyrábí zde také uzeniny, paštiky... Od 
20. ledna mohou zákazníci nakoupit i v Drůbežím řeznictví Globus. 

„Naše Selské kuře Globus pochází výhradně z ČR, je chováno na 
podestýlce a na rozdíl od běžných chovů, kde kuře roste cca třicet dní, 
Selské kuře Globus má prodlouženou dobu výkrmu až na pětapadesát 
dní,“ řekl Oldřich Burian, vedoucí oddělení. „Jeho maso je tedy chut-
nější a pevnější, stejně jako u kuřat, která běhají doma na dvorku. Také 
u kuřecího masa platí, že odebíráme celé kusy a následně si vše sami 
bouráme. Můžete si tedy zakoupit celé kuře, ale i jeho části, skelety, 
droby, drůbeží maso vám na přání i umeleme. Postupně rozšíříme naši 
nabídku například o drůbeží párky, paštiku, sekanou nebo různé mari-
nované části. A už teď myslíme i na grilovací sezonu.“

Preferujete-li již předem zabalené zboží, můžete si vybrat z chladící 
vany, kde jsou jednotlivé části připraveny. Drůbeží řeznictví Globus 
najdete hned vedle pultu řeznictví. Eva Černá
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ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

FINANČNÍ PORADNA

Osamělost – cítím se na všechno úplně sám
„Dobrý den, paní doktorko. Rozešla jsem se s klukem, protože už dlouho jsem 
cítila, že ten vztah nemá žádný smysl. Spolu s ním jsem ale přišla i o jeho ka-
marády a cítím se úplně sama. V normální situaci bych šla do kina se spolu-
žačkou nebo si zacvičit. Všechno je ale zavřené a já sedím doma a cítím se na 
všechno sama.“

„Dobrý den, paní doktorko. Už od března jsem sama doma. Byla jsem dva-
krát nemocná, dvakrát v karanténě, pracuju z domova, snažím se doma cvičit 
a vím, že bych měla chodit alespoň na procházky, ale nemůžu se donutit. Sil-
vestr jsem strávila taky sama…tak, jak se to mělo. Mám ale pocit, že jsem 
sama jen já, ostatní se podle fotek na Facebooku baví, jezdí na chaty, k moři, 
na hory... Zlobím se na ně...“

Sociální izolace byla už odpradávna považovaná za nejvyšší formu 
trestu. Ano, trvá to už dlouho a všem nám normální způsob života 
chybí. V mojí ordinaci se množí stesky, že se jednotliví klienti cítí 
sami, ale mají pocit, že to tak mají jen oni a ostatním je hej. Navenek 
často nedáváme znát svoje slabosti. Proto ani na nás samotných 
zvenku není znát, že nám náš běžný život chybí. Pocity osamělosti bo-
hužel po tak zátěžovém období změn a omezení už máme všichni. 
Nikdo v tom není sám! Někdo je úplně odstřihnutý od sociálních 
kontaktů na home office, ti, co chodí do práce, to komentují, že chodí 
jen do práce a domů a také si nepřipadají společensky spokojeně. 
I když už doba covidová snad „začíná končit“, na běžný život v plném 
rozsahu, se všemi možnostmi trávení volného času, aktivitami a mož-
nostmi setkávání lidí si ještě budeme muset chvilku počkat. Nenechá-
vejme se semlít situací. Určitě v ní nejsme sami a bude nám i lidem 
okolo lépe, když s nimi aktivně navážeme kontakt.
1. Pomáhejme 
Když si najdeme jakoukoli formu péče o kohokoli, kdo to potřebuje, 
budeme se cítit my sami mnohem lépe. Venčení psa sousedovi, pomoc 
s matematikou spolužákovi, dojít na nákup starší babičce od vedle... 
Jakákoli činnost, při které se budeme cítit potřební, užiteční nebo ně-

komu druhému uděláme radost, dodá našemu životu smysl, zvedne 
sebevědomí, a i když třeba jen virtuálně nás dostane zase mezi lidi.
2. Obnovme staré kontakty
Není potřeba čekat, jestli někdo zavolá nám. Když zavoláme my sami 
různým lidem, které známe, s největší pravděpodobností jim uděláme 
radost, že si na ně někdo vzpomněl. Můžeme s nimi jít i na pro-
cházku. Na procházce žádné velké riziko přenosu nemocí nehrozí 
a alespoň se přemluvíme k pohybu na čerstvém vzduchu.
3. Hýbejme se
Naše tělesná schránka je velmi těsně propojená s psychikou. Když je 
nespokojená psychika, trpí i tělo (a naopak). Psychiku můžeme svojí 
vůlí ovlivňovat opravdu těžko, ale tělo můžeme (i když se nám ne-
chce). Určitě nepotřebujeme podávat nějaké mega výkony, dokonce 
bychom naopak ani neměli. Když bychom přetížili tělo, tak hned po 
ukončení aktivity se sesune i naše psychika do přetíženého stavu 
a může nám být psychicky ještě hůř. Takže klidně a pohodově. Pro-
cházky, protahování, on-line lekce z oblíbeného fitka nebo z YouTube.
4. Zkoušejme nové věci
Teď máme spoustu času. Až omezení z pandemie skončí, všichni se 
rádi vrhneme do všech aktivit, které jsme teď delší dobu nemohli. Vy-
užijme tuhle zvláštní dobu pro sebe. Zkusme všechny nové možnosti, 
které aktuálně zakázané nejsou. Můžeme se zdokonalit v cizím jazyce 
(až se hranice otevřou, abychom se domluvili na cestách), můžeme za-
čít hrát na hudební nástroj, můžeme začít vyrábět různé rukodělné 
výrobky, číst cestopisy, o přírodě, dějiny... Zkrátka cokoli. Cokoli, aby-
chom si po skončení všech zákazů neříkali: „Jo, to jsem neudělal a měl 
jsem spoustu času, to je škoda, že jsem si nepřečetl, nepřipravil... Teď 
už to zase nestihnu.“

Všem čtenářům časopisu STOP bych chtěla vzkázat: nikdo není 
sám – i ve vedlejším bytě, ve vedlejším domě, ve vedlejší kanceláři je 
člověk, který bude rád, když s ním prohodíme pár slov, i když třeba 
jen po telefonu.

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

Co s penězi, které vám ušetří daňové novinky?
Se začátkem nového roku došlo k celé řadě změn, které se týkají na-
šich financí. Zákonodárci na poslední chvíli a ve spěchu schválili da-
ňové úpravy, díky nimž zůstane zejména zaměstnancům více peněz 
v peněžence. Podívejme se tedy na vybrané novinky a jejich dopady 
v praxi.

Od ledna se ruší tzv. superhrubá mzda, ze které se dosud vypočítá-
vala daň z příjmů. Základní sazba zůstává na 15 procentech, což ale 
reálně znamená nižší daň, protože zároveň klesne i daňový základ. 
Vyšší sazba 23 procent se bude uplatňovat v případě měsíčního příjmu 
141 764 Kč a více a nově se bude týkat nejen příjmů ze zaměstnání 
a podnikání, ale také z pronájmu či kapitálového majetku. Zavedení 
vyšší sazby nahradilo solidární daň. Už tak vysoký schodek státního 
rozpočtu, který je pro rok 2021 naplánován na 320 miliard Kč, tedy 
ještě vzroste a překoná hranici 400 miliard Kč. To v budoucnu nejspíš 
povede ke zvýšení daňové zátěže a zhoršení postavení České repub-
liky na mezinárodních finančních trzích. Ani jedno není dobrá zpráva, 
třebaže se krátkodobě může faktické snížení daní pro zaměstnance 
zdát pozitivní. 

Spolu se zrušením superhrubé mzdy dochází k navýšení základní 
daňové slevy na poplatníka, která se bez ohledu na inflaci neměnila 
už více než deset let. Zatímco dosud si každý poplatník mohl daňový 
základ snížit o 24 840 Kč, letos to bude 27 840 Kč a pro rok 2022 se 
počítá s hodnotou 30 840 Kč. Na rozdíl od zrušení superhrubé mzdy 
se zvýšení daňové slevy týká všech poplatníků, tedy i osob samostatně 
výdělečně činných.   

Právě podnikatelé se do 11. ledna mohli rozhodnout, zda vstoupí 
do nově zavedeného režimu paušální daně. Na první pohled tato 
možnost vypadá lákavě – sníží se totiž značná administrativní zátěž 
a odpadne riziko kontroly z finančního úřadu. Místo dosavadních od-
vodů České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a fi-
nanční správě může podnikatel odvést jedinou, paušální dávku ve výši 

5469 Kč měsíčně. Odpadne povinnost podání daňového přiznání 
i přehledů o příjmech a výdajích. Možných úskalí je však hned něko-
lik. Po vstupu do paušálního režimu ztrácí poplatník možnost jakých-
koli odpočtů, slev a bonusů. Jeho příjmy také nesmějí překročit hranici 
1 milionu Kč ročně a omezení se uplatňují i v případě, že kromě sa-
mostatné výdělečné činnosti pracuje na dohodu o provedení práce či 
o pracovní činnosti. 

Už jen s ohledem na tyto skutečnosti se paušální daň velké části 
živnostníků finančně nevyplatí. Navíc je zde další velká neznámá, na 
kterou dosud nikdo nedal odpověď. Není vůbec jasné, jak budou 
banky posuzovat příjmy těch, kteří budou od příštího roku žádat 
o hypotéku. K této otázce se zatím vyjádřila jediná banka s tím, že jis-
tější je, aby žadatel podával daňové přiznání, tedy nevstupoval do pau-
šálního režimu. Je pravděpodobné, že postavení žadatele o úvěr, který 
je zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, se po zavedení této 
novinky ještě zhorší. Už nyní mají ti, kteří své příjmy zdaňují pomocí 
výdajového paušálu, nevýhodu oproti zaměstnancům, kde je prokázání 
a uznání příjmů pro banku velice snadné. Daňový paušál nejistotu 
bank ve vztahu k příjmům podnikatelů prohloubí. Pokud podnikáte 
a současně uvažujete o pořízení nemovitosti pomocí hypotečního 
úvěru, je vstup do paušálního režimu hodně riskantním rozhodnutím.

Letošní rok také přinese zvýšení vybraných sociálních dávek a slev. 
V nejbližší době by mělo být schváleno navýšení limitu pro přiznání 
přídavků na dítě, a to na 3,4násobek životního minima rodiny. Da-
ňová sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení (tzv. škol-
kovné) může nově dosáhnout až 15 200 Kč ročně. O 600 Kč vzroste 
minimální mzda a průměrný důchod dosáhne 15 336 Kč.

Uvedené změny přinesou řadě z nás vyšší příjmy. Ušetřené peníze 
ale není vhodné nechat ležet na účtech, protože je dennodenně zne-
hodnocuje inflace. Pokud máte zájem o rady, kam volné prostředky 
výhodně ukládat, neváhejte se obrátit na finančního poradce. 

 Ondřej Marek, Ladislav Zemánek, Stone&belter, ondrej.marek@sbelter.cz
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2007: Šest dětských hřišť a Golem na Slunečním náměstí
Začátkem roku 2007 se redakce STOPu ptala starosty Davida 
Vodrážky, jaké jsou jeho priority pro následující čtyři roky. „Určitě mezi 
ně bude patřit řešení parkování na Velké Ohradě. Budu se snažit, aby i na-
dále pokračovaly výkupy pozemků v Centrálním parku a uvítal bych také, 
kdyby na Malé Ohradě byly nově vy-
budované komunikace, protože jejich 
stávající stav mi silně připomíná tan-
kodrom,“ odpověděl starosta.

V úterý 30. ledna zemřela ve věku 
97 let čestná občanka Prahy 13 Hil-
 da Čiháková – Hojerová. „Opustila 
nás vzdělaná, statečná a obětavá žena, 
která celý svůj život bojovala proti 
útlaku a nespravedlnosti,“ napsal 
zpravodaj.

V obřadní síni radnice odstartoval 
13. února nový cyklus hudebních ve-
čerů s názvem Třináctého na radnici, 
a to koncertem kytaristy, skladatele a zpěváka Jiřího Březíka. „V prů-
běhu večera zazněly převážně jeho vlastní skladby, které oslovily a hluboce 
zapůsobily na každého ze zhruba stovky posluchačů,“ informoval STOP.

Ukázky zajímavé techniky přilákaly ve čtvrtek 19. dubna stovky lidí, 
zejména rodičů s dětmi, na Sluneční náměstí, kde se už popáté konala 
tradiční akce Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna. „Velký zá-
jem vzbudila letošní premiérová účast kamionu Golem Zdravotnické zá-
chranné služby hl. města Prahy, hlavním magnetem však zůstalo přistání 
policejního vrtulníku,“ uvedl zpravodaj.

STALO SE V BŘEZNU

Mašinismus na Národní třídě
Obchodní dům Máj vznikl na rohové parcele, kde do roku 1939 stál 
novogotický Šporkův palác a po jeho demolici dřevěný provizorní pa-
vilon. Novostavba byla vystavěna podle projektu architektů Johna 
Eislera, Miroslava Masáka a Martina Rajniše z ateliéru SIAL (Sdru-
žení inženýrů a architektů v Liberci), který v roce 1968 založil autor 
televizní věže na Ještědu Karel Hubáček. Navázali na architekturu 
meziválečného funkcionalizmu s prvky tehdejší aktuální high-tech 
(nebo také mašinistické) architektury. Výchozí představou jim byla ar-
chitektura fungující jako mohutné soukolí dobře promazaného stroje. 
Západoevropské architektonické časopisy překvapivě věnovaly této 
budově pozornost, jaké se dočkala jen málokterá česká stavba z celého 
20. století. Datem vzniku předběhla dokonce o dva roky projekt paříž-
ského muzea Centre Georges Pompidou, 
který se otevřel v roce 1977. Šestipod-
lažní nárožní stavba je řešena ve tvaru L. 
Fasádu do Národní třídy nad otevřeným 
přízemím tvoří vysoký pás fasády s ob-
kladem bez oken, horní patra jsou s ho-
rizontálními pásovými okny, nad nimiž 
pokračuje zalomená ustupující zasklená 
plocha. Na fasádu do Spálené ulice 
z panelů z šikmo drážkovaného betonu 
navazuje prosklená eskalátorová hala. 
(Pohled na fasádu s eskalátorovou ha-
lou byl zakryt obchodním centrem 
Quadrio v roce 2014.) Zadnímu traktu 
do Vladislavovy ulice dominuje prosklená eskalátorová hala navazující 
zprava betonovou věží s nákladními výtahy do jednotlivých pater. Ty 
umožňovaly příjem zboží i nákladními auty ještě koncem 90. let.  
Prodejní prostory jsou řešeny funkčně s např. přiznaným barevným 
potrubím vzduchotechniky pod stropy (dnes zakryté podhledy z roku 
1992) s dalšími technickými prvky stavby – onen styl high-tech. Vše 
s ohledem na operativní možnosti úprav prodejních ploch. Architekti 
původně na fasádu umístili název Prior 02, tedy druhý obchodní dům 
po Kotvě. Nápis byl ideology z nepochopitelných důvodů označen 

jako urážka dělnické třídy, přijat byl název Máj a na vrchol stavby při-
putovala rudá hvězda. Stavbu, která započala v roce 1973, provedly 
švédské firmy SIAB a ABV Stockholm. Obchodní dům Máj se ote-
vřel 21. dubna 1975 a patřil spolu s o pár měsíců starší Kotvou k vr-
cholům československého maloobchodu. Přes všechny nadčasové pří-
stupy tvůrců i praktičnost oceňovanou veřejností zůstávaly názory na 
obchodní dům Máj až do nedávné doby kontroverzní. A to i proto, že 
členové ateliéru SIAL nepatřili k režimním oblíbencům a nesměli pu-
blikovat v oficiálních odborných časopisech. Počátkem devadesátých 
let byl Máj jako státní podnik v rámci privatizace přeměněn na akcio-
vou společnost s akciemi na jméno. V březnu 1992 se blýskla nad jeho 
budoucností velká hvězda registrací vlivné americké skupiny (a ob-

chodních domů) Kmart, se kterou se 
poté česká akciovka sloučila. Zdálo se, 
že z Národní třídy povedou ty nej-
kratší koleje přímo do ráje konzumu. 
Leč poté, co celou českou společnost 
Kmart koupila nizozemská pobočka 
Tesco, byly všechny české obchodní 
domy K-Mart přejmenované v roce 
1996 na Tesco Stores ČR. A nastaly 
pro (bývalý) Máj turbulentní léta. 
V únoru 2006 společnost Tesco údajně 
požádala magistrát o vyjádření k zá-
měru demolice obchodního domu 
odůvodněného tím, že je zastaralý. 

Dokonce pražská příloha Mladé fronty Dnes uveřejnila v únoru 2006 
výsledky ankety o jeho „zbourání“. Jak to dopadlo? Od roku 2007 je 
chráněn jako Kulturní památka České republiky. O tři roky později 
pak proběhla jeho rekonstrukce. Uměleckohistorická cena obchod-
ního domu Máj/Tesco spočívá především ve schopnosti jeho autorů 
vyrovnat se pohotově a samostatně s podněty, které na přelomu 60. 
a 70. let 20. století přinášely nejprogresivnější směry současné západní 
architektury. Stal se jednou z nejvýznamnějších českých staveb po 
druhé světové válce. Dan Novotný

Tentýž den otevřel starosta David Vodrážka nové hřiště uvnitř vnit-
robloku při Amforové ulici, jehož dominantou se stala lezecká stěna 
ve tvaru brány. „Dále zde byly zabudovány prolamovací kladina, čtyřhou-
pačka, prolézačky se šplhací sítí a skluzavkou či pískoviště s domečkem pro 

nejmenší děti,“ doplnil STOP. Na pod-
zim přibyla ještě další hřiště ve vnit-
robloku ulice Bellušova a při ulici Ko-
vářova a do konce roku se otevřela 
také tři nová hřiště na Lužinách.

Velkou pozornost si získala akce 
k letnímu slunovratu zaměřená na li-
kvidaci plastů. Na výzvu radnice Pra- 
hy 13 nasbírali žáci sedmi místních 
škol více než 2 000 plastových lahví, ze 
kterých tým každé školy slepil funkční 
plavidlo dle vlastní fantazie. „Ve čtvrtek 
21. června se všechna družstva sešla 
u retenční nádrže v Centrálním parku, 

aby prokázala plavbyschopnost lodí a poté je ekologicky zlikvidovala,“ stojí 
ve zpravodaji.

Pobočka Městské knihovny v Praze sídlící v Kulturním domě 
Mlejn se začátkem října jako pětatřicátá v pořadí připojila na elektro-
nickou databázi Městské knihovny. A ZŠ Mládí, nejstarší škola Pra- 
hy 13, se po dobudování podkrovních učeben dočkala i nových plasto-
vých oken a rekonstrukce fasády. „V průběhu letních prázdnin a části 
podzimu pracovala stavební f irma na obou budovách školy. Celá akce stála 
více než 18 milionů korun,“ uvedl STOP. Robert Šimek
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TOULKY

Za romantikou na druhý  
konec Prahy
Metrem dojedete na Černý Most, odkud můžete dojet hned několika 
autobusy např. č. 220, 221, 222, 303, 344 a dalšími do první zastávky 
Chvaly. Ve Chvalech můžete posedět v zeleni zámeckého areálu, nebo 
navštívit muzeum a zdejší společenské centrum. Koná se zde řada kul-
turních akcí. K vybavení zámku patří i mobilní letní scéna na nádvoří 
s hledištěm asi pro 100 diváků. První písemné zmínky o malém opev-
něném feudálním sídle pocházejí z počátku 15. století. Po dvou stale-
tích roku 1652, bylo ve značně zpustlém stavu postoupeno jezuitské 
koleji u sv. Klimenta. Tehdy byla někdejší tvrz stavebně upravena do 
podoby renesančního zámku. Jezuité zde postavili kapli sv. Anny. Ta 
byla později přestavěna na kostel a zasvěcena sv. Ludmile se třemi ol-
táři. Po zrušení jezuitského řádu roku 1773 přešel zámek pod správu 
Zemského studijního fondu. V polovině 19. století nechala vdova po 
místním mlynáři ulít dva zvony, ale ty byly tak těžké, že se věž musela 
přestavět. Oba byly během první světové války roztaveny. Od roku 
1918 byl zámek spravován ministerstvem zemědělství. Nově odlité 
zvony z roku 1923 zase byly roztaveny v době druhé světové války. Do 
třetice se o nové zvony zasloužil farář František Štverák v roce 1947. 
V roce 1992 založilo zastupitelstvo Horních Počernic nadaci na zá-
chranu zámku a 1. května 2008 byl zámek slavnostně otevřen veřej-
nosti. Po prohlídce sejděte za kostelem ulicí Řešetovskou vlevo do Le-
dovské, kde za vraty vidíte růst mohutný dub letní. Za rybníčkem se 
dejte dolů ulicí Zábrodí. Vpravo je velký areál Církve bratrské s teolo-
gickým seminářem, knihovnou i ubytováním. Dojdete na konec za-

Flöglova ulice
Jen pár kroků ji dělí od samého srdce pražských Stodůlek. Vychází 
východním směrem z ulice Vlachovy a krátkou smyčkou se do ní 
opět vrací. V této části Stodůlek jsou mnohé ulice pojme-
novány po významných hudebních osobnostech. Arnold 
Flögl byl operním zpěvákem na našich i zahraničních 
hudebních scénách první poloviny dvacátého století. 
Narodil se 10. července 1885 v Kroměříži. Původním 
povoláním byl zubní technik. Roku 1909 se stal členem 
zpěváckého spolku v Martině, kde v roce 1912 účinko-
val v ochotnickém představení Weberova Čarostřelce 
v roli Kašpara. Od 1. května 1913 do července 1919 
působil v pražském Národním divadle. Během an-
gažmá zde studoval zpěv u bratra slavného tenoristy 
Karla Buriana, také slavného barytonisty Emila Buriana. V polovině 
roku 1919 odešel společně s barytonistou Janem Ouředníkem ke 

Královské opeře v Záhřebu. Zde se stal Arnold Flögl také operním 
režisérem a společně s dirigentem Milanem Sachsem nastudoval pro 
své první vystoupení v Chorvatsku 29. června 1920 Janáčkovu Její 
pastorkyňu tak, „jako by vyrostla na české půdě“. V červnu 1923 

a v lednu 1924 se několika pohostinskými vystoupe-
ními neúspěšně pokoušel o další angažmá v pražském 
Národním divadle. V sezonách 1924 až 1930 působil 
jako člen opery Státního divadla Brno. V roce 1930 
přešel do Slovenského národního divadla v Bratislavě 
(hostoval zde již v roce 1922), v němž pak působil jako 
sólista opery po zbytek života. Období druhé světové 
války naplnil pedagogickou činností na bratislavské 
konzervatoři. Jeho žáky tu byli Ján Hadraba, Olga 
 Hanáková či Gizela Veclová. Překládal operní libreta 
do slovenštiny, byl interpretem a propagátorem lido-

vých písní, hrál v několika filmech. Arnold Flögl zemřel 20. listopadu 
1950 v Bratislavě. Dan Novotný

hrádek s chatkami, pokračujte rovně polní cestou a na rozcestí do-
prava mezi poli k dalším chatkám. U nich doprava a po cestě dolů 
k větší bílé budově. Pak doleva po stezce pro pěší, kolem Xaverov-
ského rybníku 
a rovně kolem dal-
šího rybníku. Právě 
jste došli do Své-
pravic. První pí-
semné zmínky 
o obci jsou z polo-
viny 13. století. Od 
roku 1652 byly po 
více než století 
v majetku jezuitů. 
V roce 1934 byla 
postavena škola. 
V roce 1970 bylo 
v areálu školy, po-
stavené roku 1934, 
vybudováno pří-
rodní divadlo, které 
dodnes slouží 
k pořádání letního festivalu ochotnických dětských souborů. Jděte dál 
stále rovně, až k vile Sissi. Od ní vlevo nahoru dojdete ulicí Dobrošov-
skou až ke kapličce sv. Antonína, vybudované jezuity. Tady zahnete 
vpravo a pak rovně až na křižovatku s růžovobílým „zámečkem“ přes 
silnici. Tady zabočíte vpravo přes most nad dálnicí. Za ním opět 
vpravo ulicí Do Svépravic. Minete odbočku K Hrázi a pokračujte 
rovně až k odbočce doleva proti podchodu. Ta vás dovede na kraj 
 Xaverovského lesa. Ve středověku 
patřil rodu Čejků z Olbramovic. 
Od roku 1953 je v rukou státu. 
V roce 1982 mu byl přiznán status 
přírodní památky, nyní patří do 
přírodního parku Klánovice-Či-
hadla. Rovně pokračujte na rozcestí 
s bývalou hájenkou a budovou lesní 
školky. Tady se dejte doleva po 
modré stále lesem až na rozcestí 
Nové Dvory. Stojí tu bývalá há-
jovna, krásně opravená, se zahra-
dou, ovečkami i patřičně hrdým 
pávem s pávicemi. Pod zastřešeným 
odpočívadlem můžete posedět a odpočinout si. A dále doprava po ze-
lené až dojdete na železniční stanici Klánovice, odkud vás doveze vlak 
do Prahy na Masarykovo nádraží. Užijte si asi deset výletních kilome-
trů. Zdrávi došli! Marta Kravčíková, KČT, oddíl TurBan
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Čáry máry v Klausovicích
V prvním únorovém týdnu všechna oddělení školní družiny ZŠ 
Klausova odcestovala z nádraží 9 a 3/4 do kouzelnické školy. Vylo-
sovali jsme si svou kolej, vyzdobili třídy, vyráběli kouzelnické hůlky, 
zlatonky, neviditelné mapy, záložky do knihy, poštovní sovy a létající 
košťata.   

Všechny naše obvyklé činnosti a hry jsme zakomponovali do kou-
zelnické školy v Bradavicích, oblékali si neviditelný plášť, hledali ká-
men mudrců a učili se základy kouzelnického umění.

Vyprávěli jsme si příběh čaroděje Harryho Pottera, zhlédli části 
filmu Harry Potter a kámen mudrců, při vyrábění poslouchali audiok-
nihu či hudbu z filmu a při odpočinku si četli z knihy. Vyprávěli jsme 
si zajímavosti o spisovatelce J. K. Rowlingové, popisovali vlastnosti 
hlavních hrdinů. Na YouTube jsme si našli vystoupení našich i světo-
vých kouzelníků a iluzionistů, poté si kouzelnická vystoupení vy-
zkoušeli před třídou. Nechyběl kouzelnický duel, kdy čarodějnice 
a čarodějové soutěžili ve famfrpálu a ve znalostech zaklínadel. Sladká 
odměna byla nejen pro vítěze, nakonec vítězové byli všichni, kteří se 
s námi na tento dlouhý výlet vydali.

Vyvrcholením tohoto týdne se stal pátek, kdy všichni žáci i učitelé 
v rámci projektu Hrdá škola přišli do školy v kouzelnickém převleku 
a celá naše škola se přeměnila ve Školu čar a kouzel v Klausovicích.  
Hned ráno jsme v rozhlase slyšeli hlášení pana ředitele o stavu školy 
po jeho pravidelném proletu po budově školy, místo obvyklého zvo-
nění nám hrála hudba z filmu. Využili jsme odborné učebny na ho-
dinu lektvarů, pěstování mandragory a úložiště košťat. Dětem jsme 
rozdávali letax, varovali před Azkabanem a stanovištěm mozkomorů,  
které bylo jen kousek od naší jídelny. Velmi nás potěšilo, že i v tomto 
nesnadném čase mají naši žáci a rodiče pořád smysl pro humor a sou-
náležitost. 

Naši malí kouzelníci byli pouze žáčci prvních a druhých tříd. Až se 
nám vrátí do školy i naši ostatní žáci, do Bradavic se i s nimi určitě 
zase vypravíme. Zuzka Šimánková a Petra Jarošová

Vstupenky na odložené koncerty
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci byly v Kulturním 
domě Mlejn odloženy i plánované koncerty. Náhradní termíny jsou 
následující:
  8. 4. čtvrtek 19.30 KAREL PLÍHAL
29. 4. čtvrtek 19.30 ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
13. 5. čtvrtek 19.30 NEZMAŘI
27. 5. čtvrtek 19.30 COP
Dříve zakoupené vstupenky jsou samozřejmě platné. Kdo by měl zá-
jem, může si lístky i nadále kupovat. Lucie Rezková

Kultura za zavřenými dveřmi
Rok 2020 nebyl pro živé umění příliš příznivý. Slova zrušeno, ná-
hradní termín nebo omezená kapacita se stala nechtěným zaklínadlem 
kulturních událostí. Ani v KD Mlejn tomu nebylo jinak. Mnohé 
z přesouvaných koncertů a divadelních představení se přehouply až do 
roku 2021 a vládní nařízení, která se často střídala rychleji než diváci 
v hledišti, několikrát zatočila i s pravidelnými kurzy. 

Nejen kultuře tak loňský rok připomněl, že stejně jako v přírodě 
snáz přežije ten, kdo se přizpůsobí novým podmínkám. Technici se 
naučili šít roušky, akrobaté se přesunuli ze šál a hrazd na střechu, hle-
diště se proměnilo ve studio pro živé vysílání, pohybové kurzy přesíd-
lily do on-line prostředí a z kanceláří se na pár měsíců stala výrobna 
recyklovaných notýsků ze starých plakátů. 

Přestože začátek roku 2021 navenek nevypadá o moc lépe, ve všech 
mlejnských sálech se něco děje. V průběhu ledna a února se zde bě-
hem rezidenčních pobytů vystřídalo pět souborů, z jejichž práce vám 
nově na mlejnském Facebooku přinášíme video upoutávky. Abychom 
však nezůstali jen na povrchu, krátká videa doplníme sérií podcastů, 
v nichž samotní umělci reflektují tvůrčí proces a lákají posluchače na 
chystané premiéry. Těšit se můžete na německou artistku Janu Korb, 
švýcarkskou vzdušnou akrobatku Stéphanie N'Duhirahe, AirGym Art 
Company, Alžbětu  
Tichou nebo českoslo-
venské duo Veronika 
Smolková a Lenka Švo-
líková, které ve Mlejně 
právě chystá novou lout-
kovou pohádku. 

Na začátku března  
bychom v Centrálním 
parku rádi odstartovali 
velkou cestovatelskou 
hru, která malé i velké 
zavede na místí bájnou 
horu „Makču Pikču“. 
Cestou k ní musí každý 
průzkumník zdolat ital-
ské jezero, vyhrát závod 
s větrem nebo se na chvíli stát mistrem japonského bojového umění. 
Pro větší pak v městské džungli studůleckého sídliště chystáme par-
kourovou hru, v níž se s pomocí instrukcí zkušeného lektora pokusí 
pokořit dosud možná nepovšimnuté výzvy architektů a designérů 
městského mobiliáře. 

Na letní měsíce opět připravujeme oblíbené příměstské tábory. Zá-
jemci se už nyní mohou registrovat na jeden ze čtyř prázdninových 
týdnů. Tři z nich budou tradičně zaměřené na nový cirkus, poslední, 
zbrusu nový, pod vedením zkušených lektorek propojí hudbu, tanec 
a nový cirkus. 

Zájemce o výtvarné kurzy zveme k nahlédnutí do dočasné galerie, 
která za proskleným vstupem do foyer láká kolemjdoucí na výstavu 
prací studentů keramického kroužku. Všichni však pevně věříme, že 
na jaře se dveře Mlejna konečně otevřou a setkáme se s vámi živě na 
koncertě Karla Plíhala, Festivalu sólové tvorby pro děti nebo meziná-
rodním festivalu současného cirkusu Fun Fatale. Eva Roškaňuková
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 o MALOVÁNÍ – Pecina, vč. víkendů. Tel. 235 510 096, 
602 954 461.

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

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

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

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

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Kuchyně – montáže, repase a výroba, zabudování 
dřezů, digestoří a spotřebičů, obkladačské a instalatérská 
práce. E-mail: holypavel@gmail.com, tel. 606 136 857.

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

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

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

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

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

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

 o ÚKLIDOVÉ SLUŽBY NIKY&MAX, s.r.o. Nabízíme 
strojové čištění koberců a čalounění, mytí oken, 
generální úklid v domech, bytech a firmách.  
Tel. 608 245 614, e-mail: nikymax@seznam.cz.   

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

SLUŽBY

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

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

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

s 18 letou tradicí

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

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

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

Tvorba internetových  
stránek

         E-shopy
         Micro stránky
         Aktualizace 
         Úprava 
         Správa

mob. 725 736 293 
www.ruzicka.website
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 o Nabízím intenzivní přípravu z ČJ na zkoušky na SŠ. 
Jednotlivě i ve skupinách. Tel. 602 790 104. 

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

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

 o Aktivní klavírní hru s poznáním tajemství tvorby 
akordů vyučuje prof. hudby. Tel. 720 584 457.

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

 o Hledám pomoc s údržbou a drobnými opravami 
na RD  a pomocné práce na zahradě. 1x týdně  
na období 03 - 10, odměna 250 Kč/hod. Nabídky  
na tel. 602 386 368.

 o Pronájem prostor (metro Luka) vhodné pro kosm. služ-
by např.: kadeřnicví, masáže, pedikúru, perm. make-up, 
prodlužování řas, nehtová modeláž, zdravá výživa, fitness 
trenér. Info na www.moneka.cz.

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

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

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

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

 o Vyměním obecní byt v Brně Líšeň, 3+1, 70 m2 
(+ garáž v OV 5 min. chůze) za podobný nebo menší ve 
Stodůlkách. Tel. 723 355 918.

 o Pronajmu byt 1+1, 36 m2, nově postavený  
a zařízený u rodinného domu v blízkosti metra Luka.  
Cena 16 000 Kč včetně poplatků a parkovacího stání.  
Tel. 737 501 630.

RŮZNÉ

Realitní služby,
jaké si přejete

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

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

 o Přijmeme prodavačku/pokladní do Zahradního  
centra v Praze 5 Řeporyjích, vzdělání v oboru výho-
dou. Bližší info: tel. 603 466 370, tel. 603 466 368,  
info@gardencentrum.cz.

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.

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

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

BYTY

ZAMĚSTNÁNÍ

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

KOUPÍM
knihy, mapy, časopisy, 

starožitnosti a sběratelské zajímavosti

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

Foglarovky, Čtyřlístek, Dikobraz

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




 ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 
SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu

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

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA 
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ

Mateřská škola, Praha 13,  
Běhounkova 2300, 158 00 Praha 5,

přijme ŠKOLNICI. 
Tel. 251 619 700, 251 619 786,  

e-mail: msbehoun2300@volny.cz
www.msbehounkova2300.cz.

HOSPIC MALOVICKÁ
Hledáme lékařku či lékaře  

jakékoli specializace pro hospic Malovická Praha 4 
- Spořilov, Malovická 3304/2. Nabízíme klidnou 

práci v moderním zařízení. Vhodné zejména  
pro důchodce, kteří by rádi i po ukončení aktivní 
kariéry dál pracovali a využili své zkušenosti ku 

prospěchu nemocných. Plný úvazek vhodný,  
jakýkoli jiný rovněž možný. Bližší informace při 

osobním jednání. Kontaktní osoba: 
ředitel Ing. Josef Heller, tel. 725 424 753
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INZERCE

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

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

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

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

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

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

ZŠ A MŠ PARENTES PRAHA
Křesťanská škola s kvalitním vzděláváním zaměřeným 

na hodnoty a s rozšířenou nabídkou jazyků

NYNÍ NA 

PRAZE 13

WWW.PARENTES.CZ

PŘIJÍMÁME DĚTI
• od 1. 4. 2021 do Dětské skupiny
• na školní rok 2021/22 do MŠ a 1. - 9. třídy ZŠ

Tlumačovská 32, Praha 13   +420 777 782 133   zs@parentes.cz

OSOBNÍ 
VEDENÍ DĚTÍ

ÚSPĚŠNÝ 
ZAHRANIČNÍ 

KONCEPT

ŠIROKÉ 
SPEKTRUM 
KROUŽKŮ

ZŠ + MŠ 
V JEDNÉ 
BUDOVĚ

MAX. 
20 DĚTÍ 

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

Úterky od 9. 2. • 11.00 – 12.00 
Anglická konverzace 50+ on-line
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky,  
Kovářova 4/1615
Každé úterý vás zveme na on-line Anglickou konverzaci pro 
mírně a středně pokročilé, která se řídí heslem Vesele, ve-
sele život musíš brát. Je určena pro účastníky ve věkové ka-
tegorii 50+. Přihlášky zasílejte na e-mail stodulky@mlp.cz, 
kde získáte podrobnější informace. Kapacita konverzace je 
omezena. Ničeho se nebojte, těšíme se na vás.

Pondělí 1. – pátek 12. 3.
Z obrazu ven
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Na výstavu s názvem Z obrazu ven srdečně zve FZŠ  
Brdičkova. 

Pondělí 1. – středa 31. 3.
On-line Dny otevřených dveří
Základní škola Mohylová, Lužiny
Zatímco v předešlých letech bylo možné navštívit naši školu 
během dní otevřených dveří, doba kovidová nám jako no-
vinku přinesla prezentaci téže školy v podobě, která by se 
mohla nazývat „Dny otevřených oken“. Po celý březen stačí 
otevřít to správné okno v internetovém prohlížeči a nechat 
se po školní budově i zahradě provést žáky druhé třídy, kteří 
natočili video o tom, kde se učí i kam si rádi chodí hrát a od-
počívat.

Středa 3. 3.
Den otevřených dveří on-line
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
Protože současná protiepidemická opatření nám nejspíš ne-
dovolí vás osobně uvítat a na Dni otevřených dveří vám 
představit chod naší školy, tak vám touto cestou nabízíme 
alespoň virtuální návštěvu školy, která bude na webových 
stránkách poprvé otevřena 3. března.  
Více během února na www.klausovazs.cz.

Pondělí 8. 3.
Otevřeme dveře virtuálně
Mateřská škola, Ovčí hájek 2177, Nové Butovice 
Od pondělí 8. března vás srdečně zveme na malou virtuální 
prohlídku naší mateřinky, které se můžete zúčastnit na na-
šich webových stránkách www.msovcihajek.cz. Zároveň by-
chom vám rádi odpověděli na všechny dotazy. Můžete nás 
kontaktovat na tel. 603 163 083 každou březnovou středu 
(10., 17., 24. a 31. 3.) od 10.00 do 14.00, písemně na  
reditelka@msovcihajek.cz. V každém případě sledujte naše 
webové stránky, kde budeme aktualizovat informace týka-
jící se zápisu, dne otevřených dveří, první schůzky atd. Bu-
deme se na vás těšit.

Středa 10. a čtvrtek 11. 3.
Dny otevřených dveří
FZŠ Trávníčkova 1744
středa 10. 3.
16.30 – 17.00 Školní zralost
17.15 – 18.00 Prezentace výukových 
metod čtení
čtvrtek 11. 3.
16.30 – 17.15 Prezentace výukových metod matematiky
17.30 – 18.00 Diskuze s vedením školy
Program bude probíhat on-line. Přihlašovat se můžete na 
www.zstravnickova.cz, kde najdete přihlašovací formulář.

Pondělí 15. – středa 31. 3.
Budoucnost Slunečního náměstí
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) představí 
veřejnosti návrh architektonicko-urbanistické studie Slu-
nečního náměstí i navazující pěší třídy. K urbanistické studii 
budete mít možnost se vyjádřit prostřednictvím on-line do-
tazníku dostupného na www.iprpraha.cz/slunecni-namesti. 
Podněty bude možné odevzdat i v průběhu výstavy.  
Více na str. 2.

Pondělí 22. – středa 24. 3.
Anglické velikonoční hádankobraní
Základní škola Mohylová, Lužiny
K oblíbeným činnostem žáků při výuce angličtiny patří vy-
mýšlet si navzájem anglické hádanky a kvízy. Ve dnech před 
velikonočními prázdninami děti připraví anglické úkoly 
a hádanky s velikonoční tematikou nejen pro své spolužáky, 
ale také pro libovolné zájemce. Najdou je v zavařovacích 
sklenicích rozmístěných v okolí školy.

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
Čtvrtky 21. 1. – 18. 3.
Cyklus přednášek
Také letos pořádá botanická zahrada oblíbené přednášky 
odborníků. Budou probíhat každý čtvrtek on-line. Celý rok 
2021 se ponese v duchu jedovatých rostlin. Témata předná-
šek jsou tedy zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxiko-
logii, vlivy jedů na člověka, travičství. Přednášet na daná 
témata budou odborníci nejen z botanické zahrady, ale 
i z dalších odborných organizací. Vysílat budeme přes plat-
formu Teams. Pokud to omezení povolí, bude možnost přijít 
i do zahrady. Vstupenky lze zakoupit nejpozději v den ko-
nání přednášky do 12.00 na www.botanicka.cz.
Zakoupením vstupenky na přednášku za 100 Kč podpoříte 
naši zahradu v této nelehké době, získáte možnost připojit 
se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkov-
ních expozic.

Čtvrtek 4. 3.
Jak orchideje lákají opylovače
Orchideje jsou počtem druhů největší čeledí rostlin, která 
roste na všech kontinentech kromě Antarktidy. Známé jsou 
především díky jedinečné stavbě svých květů. Ty jsou u dr-
tivé většiny orchidejí určeny k tomu, aby přilákaly určité 
opylovače a přiměly je k přenesení pylu na jinou rostlinu. 
Některé druhy za to dávají opylovačům odměnu, například 
nektar. 

KALENDÁŘ AKCÍ
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Čtvrtek 11. 3.
Vybrané druhy dřevin Appalačského pohoří
V říjnu roku 2019 uspořádala Botanická zahrada Praha  
expedici do východní části Spojených států amerických,  
do Appalačského pohoří. Během úžasné cesty od jihu až  
po nejsevernější část v Marylandu procestovali naši botanici 
tyto hory křížem krážem od nejnižších poloh až po vrcholky 
hor. Během přednášky vám kurátor dřevin mírného pásma 
Tomáš Vencálek představí stromy, které možná známe 
i z českých parků. 

Čtvrtek 18. 3.
Jedovaté rostliny ve sbírkách trojské botanické  
zahrady
Všichni známe příběhy otrávených šipek, odvarů z bole-
hlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fa-
zolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou 
rostlinu vedle druhé a ani o tom nevíte. Naše přednáška 
uvádí celoroční téma jedovatých rostlin v naší přírodě i za-
hradě. Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných 
rostlin.

Pokud to situace dovolí a botanická zahrada bude opět ote-
vřena, budou se přednášky konat i naživo v bistru Botanická 
na talíři.

Další plánované akce v roce 2021
Motýli: 30. 4. – 13. 6. 
Výstava sukulentů: 11. 6. – 11. 7. 
Výstava orchidejí: 16. 9. – 3. 10. – nový termín!

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

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Středa 17. 2. – pondělí 15. 3.
Nežádoucí okamžiky
Venkovní výstava Nežádoucí okamžiky na korzu v Nových 
Butovicích se zaměřuje na manipulaci a cenzuru ve fotožur-

nalistice. Čerpá zejména z bohatého fotografického archivu 
ČTK, ale také dalších zdrojů. Veřejnosti představuje slavné 
i méně známé snímky, které byly v minulosti z ideologic-
kých důvodů retušovány či po určité období zakázány.  
Výstava na 134 fotografiích ukazuje jednotlivé etapy mo-
derních českých dějin prostřednictvím snímků, které bylo 
v určitých historických epochách zakázáno publikovat. Nej-
větší část je věnována období komunismu, k vidění jsou ale 
také snímky předválečné či z období druhé světové války. 
Svébytný prostor je pak věnován fotografiím retušovaným 
nebo jinak výrazně upraveným, včetně ukázek podobných 
praktik v zahraničí.

Úterý 2. 3. – neděle 25. 4.
Soutěž zahajuje výstava izraelského fotografa
Jako tradičně i tento rok představíme tvorbu jednoho z po-
rotců. Jubilejní pátý ročník soutěže Czech Nature Photo za-
hájí výstava (dle nařízení vlády) fotografa přírody Boaze 
Amidrora. Výstava vznikla za podpory Velvyslanectví Státu 
Izrael v České republice, pokud epidemiologická situace do-
volí výstavu zahájí osobně izraelský velvyslanec Daniel 
Meron a 4. března bude doprovozena autorskou přednáškou.
Izraelský fotograf Boaz Amidror fotografuje od svých pat-
nácti let, z toho posledních deset let profesionálně.  
Na výstavě bude představeno přes třicet fotografií zvířat 
z izraelské přírody. Návštěvníci uvidí různé druhy ptactva 
a dalších živočichů. V případě, že bude galerie otevřena, 
platí následující otevírací doba: úterý až pátek vždy od 
11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. 
Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. 

Středy 3. 3. – 7. 4. • 11.00 – 14.00   
Fotografický kurz pro seniory: kompoziční pravidla
On-line kurz je určen pro studenty – seniory (nad 60 let)  
se zájmem o kompozici ve fotografii. Je zaměřen na získání 
pokročilejších znalostí teorie fotografické kompozice a na-
vazuje na kurzy Fotografování 1 – 4 a je určen především 
studentům, kteří již některý z kurzů absolvovali. Jeho obsa-
hem jsou základní, ale především pokročilejší kompoziční 
zásady. 
Program kurzu: 
• Kompoziční prvky
• Kompoziční pravidla
• Kompozice v praxi
Vstup zdarma. Povinná registrace – kontaktní formulář, 
cp@czechphoto.org, tel. 608 875 556.

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800
 
Rodina v akci
To jsou aktivně strávené víkendy v DDM Stodůlky pro celou 
rodinu! 

Pro dospělé:
Pátek 12. 3. • 18.00 – 20.00
Španělská konverzace
Pro začátečníky i mírně pokročilé. Vhodné pro dospělé a děti 
od 15 let.

Sobota 13. 3.
  9.30 – 11.30 – Anglická konverzace – začátečníci
12.00 – 14.00 – Anglická konverzace – mírně 
  8.30 – 10.30 – Funkční strečink
11.00 – 12.30 – Bodystyling

Pro děti:
Sobota 13. 3. • 8.30 – 12.30
Věda Z – Chemická laboratoř
Chceš si vyrobit vlastní krystal, nebo zkoumat povrchové 
napětí, udělat z vajíčka hopík? To a mnohé další můžeš 
zažít.

Středa 31. 3. – čtvrtek 1. 4. • 18.30 – 8.30
Stodůlecká hvězdná noc II 
Tradiční přespávání v domě dětí. Program pro děti ve věku 
7–10 let bude zaměřen na vesmír a hvězdy. Akce navazuje 
na příměstský tábor o pololetních prázdninách.
V případě, že by se z důvodu epidemiologické situace akce 
nemohly konat přímo v DDM, proběhnou on-line. 

Webináře na míru
I v březnu nabízíme rodičům možnost připojit se na naše 
webináře. Zúčastněte se prvního semináře a účast na dru-
hém od nás máte jako dárek. Webináře jsou realizovány 
v aplikaci Google Meet. Kontaktní osoba: Dagmar Eckhard-
tová, tel. 608 973 949 nebo info@ddmstodulky.cz.

Pondělí 1. 3. • 19.00 – 21.00
Jak pomoct dětem řešit jejich trápení
Podíváme se spolu na nejčastější dětská trápení od těch 
nejmenších dětí až po pubertu. Cena 350 Kč /290 Kč pro 
členy klubu RaDka. Přihlášení na www.ddmstodulky.cz.  
Kapacita omezena.

Pondělí 15. 3. • 19.00 – 21.00
Jak si poradit s hněvem dětí
Vzteká se občas vaše dítě nepřiměřeným způsobem a nevíte 
si s ním rady? Nebo se vaše dítě naopak nevzteká vůbec? 
Zdarma pro členy klubu RaDka a účastníky webináře Jak po-
moct dětem řešit jejich trápení. Tento webinář je realizován 
v rámci Projektu Šablony II pro Dům dětí a mládeže Sto-
důlky a je financovaný MŠMT Šablony II.  Přihlášení na 
www.ddmstodulky.cz. Kapacita omezena.

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

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
 
Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
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Křesťanský klub pro děti od 6 do 11 let (po první třídě ZŠ).
Další info na www.klubsavana.webnode.cz. Vzhledem k sou-
časné situaci schůzky probíhají on-line, nicméně už teď se 
můžete přihlásit na letní stanový tábor (tábořiště Raspenava 
– Folbrechtova louka, Frýdlant v Čechách). Letos děti čeká 
tábor z prostředí chudého středověkého městečka v králov-
ství Segobridů, jehož obyvatelé však významně zasáhnou  
do historie celého království. Veškeré info a přihláška na  
https://forms.gle/J3VsG9KFWcXHT6ow6.

Úterky • 19.30 – 20.45
Objevování bible
Na kurz Objevování křesťanství navázaly od ledna večery Ob-
jevování Bible. Kdokoli by chtěl porozumět životu a osobě 
Ježíše je zván každé úterý na diskuze nad jednotlivými kapi-
tolami evangelia podle Lukáše. Zatím se takto schází kolem 
deseti lidí. Setkání probíhají on-line, připojit se dá  
jakékoli úterý. Odkaz na Zoom bude zaslán z adresy  
alfa13ka@gmail.com.

Sobota 27. 3.
Řekl Mojžíš jednou lidu svému... aneb Výprava za ži-
dovskými kořeny Velikonoc
Známá píseň pokračuje: "... přišel čas, dnes v noci tiše vytratí 
se každý z nás..." Tuhle noc si Židé každý rok připomínají svou 
největší slavností – sederovou večeří. Na stole leží osm po-
krmů, každý nese nějaký příběh. Jaké pokrmy to jsou a jaké 
příběhy vypráví? Proč maminky schovávají kousek pečiva 
v kuchyni a děti ho hledají? A jak souvisí sederová večeře 
s "našimi" Velikonocemi? Pojďte to s námi objevit. Podle epi-
demiologické situace bude mít akce podobu výpravy do pří-
rody v okolí Prahy 13 nebo on-line setkání. Přihlašujte se do 

neděle 21. 3. na www.celymsrdcem.cz/vylety.  
Výlety pro děti 5–11 let a jejich rodiče pořádá vznikající 
Škola Celým srdcem. Děti čekají aktivity, hry, příběhy a nové 
poznatky. Výlety jsou zdarma. 

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

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

Sloní princezny ze Zoo Praha už zvládají základní ve-
terinární trénink 
I přesto, že je v současné době areál Zoo Praha uzavřen, kaž-
dodenní práce se zvířaty se nezastavila. Chovatelé slonů in-
dických se například intenzivně věnují tréninku slůňat 
– Lakuny a Amalee. Sloním samičkám je právě deset 
a devět měsíců a i při tréninku se jasně ukazuje rozdíl v je-

jich povahách. Klidná Lakuna dělá velké pokroky, čilá Ama-
lee zatím chovatelům ráda utíká.

Zoo Praha odchovala vzácného papouška orlího 
Z vůbec prvního odchovu trichy orlího v zoologických zahra-
dách v kontinentální Evropě se raduje Zoo Praha. Po celém 
světě se tito vzhledem velmi zvláštní papoušci chovají v zoo 
jen vzácně. Mládě odchovávané v zázemí musí chovatelé 
krmit každých pět hodin. Trichové mají na svém jídelníčku 
hlavně ovoce.  I proto je jejich hlava částečně lysá – díky 
tomu si neumažou peří sladkými šťávami.

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

   Kalendář akcí připravila Eva Černá

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 4,1–5,6 l/100 km, 102,1–126,0 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Ilustrativní fotografie
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Vážení čtenáři,
v tomto čísle zveřejňujeme Doplňující informaci zastupitele politického 
uskupení Zelení a Piráti pro 13 Petra Koláře, ačkoli ho redakce již 30. 8. 
2019 zveřejnila v plné verzi na webových stránkách MČ P13 v sekci 
Samospráva – Kluby zastupitelů společně i s reakcí koaličních stran. 
Široká veřejnost o tom byla informována ve STOPu – září 2019.

Redakce se současně zdržuje jakýchkoli komentářů, aby si čtenář 
mohl utvořit objektivní úsudek sám.
           
Doplňující informace zastupitele:
Omlouvám se čtenářům STOP za zdánlivě neaktuální článek vracející 
se k zářijovému vydání STOPu v roce 2019. Bohužel v době, kdy tento 
článek reagoval na aktuální situaci, bylo ze strany radnice znemožněno 
jej publikovat v plném znění. Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

Silnice k areálu bývalé firmy Švestka nepovede Svitákovou ulicí
Pozitivní konec měl dvouletý boj obyvatel Britské čtvrti o zrušení 
územního rozhodnutí a zastavení územního řízení ve věci nové cesty 
pro automobily k bývalému areálu společnosti Švestka. Tato silnice měla 
vést místem, kde se v současné době nachází chodník mezi bytovými 
domy č.p. 2730, č.p. 2818. Plánovala ji společnost Finep za účelem pro-
pojení areálu firmy Švestka se zbývajícím územím Britské čtvrti. Esíčko-
vitá silnice měla vést úzkou ulicí přímo pod okny obyvatel těchto byto-
vých domů i přes to, že bylo možné napojení areálu nedokončenou silnicí 
z Kuchařovy ulice nebo z ulice Bessemerovy.

Plánovaná cesta měla vést místem, kde současná silnice končí vjez-
dem do podzemních garáží bytového domu Svitákova 2818. Stavbou 
silnice by bylo zrušeno 8 parkovacích míst a chodník, který spojuje 
Svitákovu ulici s OC Zličín a oblastí Chaby. Dále by byla závažně 
zhoršena dopravně bezpečnostní situace a výrazně zvýšena dopravní 
a hluková zátěž této oblasti. Po silnici by dle Finepu mělo jezdit 
300 osobních vozidel denně, ve skutečnosti by se však jednalo až 
o 550 vozidel denně, a to včetně tranzitu z Třebonic.

Plánování nové cesty trápilo občany Britské čtvrti od února 2017, 
kdy se na stavebním úřadě MČ Praha 13 objevila první zmínka o jejím 
vzniku. Obyvatelé pořádali protesty a petiční akce, které směřovaly na 
úřad městské části. V petiční akci se podařilo nasbírat přes 150 pod-
pisů. Obyvatelé se také zúčastnili jednání na úřadě MČ Prahy 13, na 
kterém bylo přítomno přes 50 lidí a vyjádřil se k němu i zástupce z In-
stitutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy, který navržené řešení pova-
žoval za nekoncepční. Po těchto akcích a změně územního plánu 
z října 2018 Finep nakonec v probíhajícím odvolacím řízení stáhl zpět 
svou původní žádost o vydání územního rozhodnutí, čímž se celý zá-
měr fakticky zrušil. Napojení areálu bývalé firmy Švestka se bude na-
konec realizovat prodloužením Bessemerovy ulice. Petr Kolář, Zelení a Piráti pro 13

Vyjádření věcně příslušných odborů ÚMČ Praha 13
Odbor dopravy vydal dne 2. 7. 2019, na žádost firmy FINEP CZ, a.s., 
o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní řízení, sou-
hlasné závazné stanovisko. V projektové dokumentaci pro bytové domy 
L1,2 a M1,2 je připojení obslužné pozemní komunikace pro zmíněné 
bytové domy navrženo na Bessemerovu ulici, která je od roku 2012 za-

řazena příslušným silničním správním úřadem Magistrátu hlavního 
města Prahy do kategorie místních komunikací. Stavebník tedy již ne-
uvažuje o možnosti dopravního napojení bytových domů na novou po-
zemní komunikaci připojenou k místní komunikaci Svitákova.

Novou variantu dopravního napojení stavby bytových domů L1,2 
a M1,2 na Bessemerovu ulici developer konzultoval mimo jiné i s In-
stitutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, aby záměr nebyl 
v kolizi s dalším rozvojem Západního Města. Dokončený úsek Besse-
merovy ulice byl vybudován od Siemensovy ulice jako dvoupruhová 
obslužná komunikace (v úseku Jeremiášova – Siemensova je Besseme-
rova ulice čtyřpruhová) pro zajištění dopravní obsluhy objektů v dotče-
ném území. Podle územního plánu má být Bessemerova ulice, ozna-
čená jako větev V71, rozšířena na čtyřpruhovou komunikaci 
a prodloužena ve směru k Třebonicím, kde bude napojena na komuni-
kaci označenou jako větev V72.

Z tohoto důvodu je navržené připojení obslužné pozemní komuni-
kace pro bytové domy L1,2 a M1,2 dočasné. Po vybudování nedokon-
čeného úseku větve V71 budou bytové domy L1,2 a M1,2 napojeny 
definitivní obslužnou komunikací na čtyřpruhovou komunikaci V71, 
tedy na prodloužení současné Bessemerovy ulice.

 Vladimír Dragan, vedoucí odboru dopravy

Navržené dopravní napojení vycházelo z platného Územního plánu sí-
delního útvaru hl. m. Prahy. Ačkoliv se jednalo o dočasné (provizorní) 
řešení, byla navrhována stavba trvalá (může se jednat o trvalou stavbu 
komunikace, která je však provizorním řešením a v budoucnu bude uží-
vána jiným způsobem – např. s menší zátěží). Protože žadatel nežádal 
o umístění stavby dočasné, nebyl důvod stanovovat dobu trvání stavby.

Ve stanovené lhůtě, zejména při ústním jednání, uplatnili účastníci 
řízení námitky a připomínky.

Námitku podala i Městská část Praha 13 v tomto znění: 
Městská část Praha 13 zásadně nesouhlasí s navrhovaným doprav-

ním napojením a požaduje, aby dopravní napojení bylo v souladu 
s platným územním plánem. MČ požaduje od investora upřesnit lhůtu 
k užívání navržené stavby provizorní komunikace. V případě, že navr-
hovatel neurčí časový rozsah dočasného užívání komunikace, požaduje 
městská část Praha 13 v územním rozhodnutí toto specifikovat, to 
znamená podmínky pro další rozvoj daného území. MČ nesouhlasí 
s tím, aby navržená komunikace byla v případě plánované výstavby vy-
užívána jako staveništní komunikace. MČ konstatuje, že stavba není 
v souladu s veřejným zájmem.

Po vydání rozhodnutí, ve kterém se stavební úřad podrobně vypořádal 
v jeho odůvodnění se všemi podanými námitkami a připomínkami, byla 
podána odvolání, a proto byl spis předán odvolacímu správnímu orgánu.

Odvolací orgán – MHMP odbor stavebního řádu svým rozhodnutím 
ve věci umístění stavby s názvem „Západní Město – Dopravní napojení 
pozemku parc. č. 330/11 v k.ú. Třebonice“ zrušil územní rozhodnutí vy-
dané zdejším stavebním úřadem a na základě podání, kterým žadatel - 
společnost Stodůlky JIH, a.s., zastoupená společností FINEP CZ, a.s., 
vzal svou žádost o vydání územního rozhodnutí zpět, řízení zastavil.

V současné době na stavebním úřadě žádné řízení o dopravním na-
pojení výše uvedeného pozemku neprobíhá. Tomáš Círus, vedoucí stavebního odboru
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 Historie Kulturního domu Mlejn se 
začala psát již v roce 1988, tehdy 
ještě pod názvem Klub Mlejn. Od té 
doby patří mezi významné diva-
delní, folkové a rockové scény v ČR. 
KD Mlejn je kulturním centrem 
Prahy 13 a okolí. V loňském roce 
oslavil desetileté výročí v nové bu-
dově, kterou najdete v Kovářově 

ulici 1615/4. Toto kulturní zařízení nabízí rozmanitý program ...TAJENKA, pohádek pro 
děti přes společenské akce, vzdělávací programy pro školy až po hudební a pohybové 
kurzy. Více informací získáte na www.mlejn.cz.

Křížovka pro děti: Mezi nejznámější březnové pranostiky patří „Březen, za kamna 
vlezem.“ Ale březen je také ...TAJENKA. 

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

Správná odpověď z února:
Křížovka – PEVNÝ JAKO SKÁLA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Bára Mydlářová, Praha 5
v hodnotě 300 Kč – Zuzka Kratinová, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Linda a Honzík Pavelkovi, Lužiny
Matěj Rulf, Stodůlky
Ondřej Vyskočil, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Alena Jonášová, Velká Ohrada
Romana Němcová, Lužiny
Vlasta Strachotová, Stodůlky

Soutěžní otázky na březen:
1) Kde se otevře nové diagnostické centrum Hořovické nemocnice?
2) Jak se jmenuje výstava fotografií, která právě probíhá ve FZŠ Brdičkova? 
3) SDH Třebonice oslaví v letošním roce výročí, víte jaké?

Správné odpovědi na únorové otázky:
1) Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší 5 let. 
2) On-line škola pétanque pro Lukáše byla spuštěna v roce 2020.
3) Obchodní dům Kotva byl otevřen 10. února 1975.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Zuzana Bílá, Luka; Anna Hájková, Praha 5 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Únorová tajenka: KERAMIČKA ANDREA KOLÁČKOVÁ (Omlouváme se, za chybné uvedení 
křestního jména autorky plastik v Panské zahradě – správně je Alexandra Koláčková)

Výherci: Věra Ševčíková, Praha 5; Kateřina Prokopová, Stodůlky; 
Martin Javorský, Stodůlky

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Prusíkova 2577/16, Praha 13
www.centrumvelkaohrada.cz

MÁME
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