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Krásné velikonoční svátky

FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

Zpravodaj městské části Praha 13

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA
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.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
poskytnutí dotace pro Středisko výcviku vodících psů, z.s., ve výši 23 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
schválila
materiál Střednědobý výhled rozpočtu Střediska sociálních služeb Prahy 13 na období
2022 – 2023
schválila
na základě protokolů z jednání hodnotící komise a zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek vztahujících se k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Poskytování
služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13
a poskytování služeb přístupu k síti Internet období 2021 – 2025
výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem T-Mobile Czech Republic, a.s.,
se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 a smlouvu o poskytování služeb dle nabídky
vybraného účastníka
schválila
na základě protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Intenzivní péče o sadové úpravy a zeleň
na Šostakovičově náměstí, Praha 13 smlouvu o dílo s firmou Zahradní architektura
Kurz, s.r.o., K Holému vrchu 1091, 155 00 Praha 5 – Řeporyje
vzala na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 1. 2021
včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 2. 2021, splnění uložených
úkolů
a schválila
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolů, a to ve
smyslu návrhů nositelů úkolů
nesouhlasila
– se záměrem Bytový dům s ubytovacími jednotkami v ulici Kovářova č.p. 73/1
– s realizací záměru Vila v ulici Podohradská na pozemcích parc. č. 2534, 2535
a 2652/1 v k.ú. Stodůlky
– se zástavbou pozemku parc. č. 2313/21 v k.ú. Stodůlky pěti montovanými domky

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
schválilo
rozpočet 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)
schválilo
předložený materiál Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 – 2026
schválilo
poskytnutí dotace pro Czech Photo Center, s.r.o., ve výši 250 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
vzalo na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 1. 2021 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 2. 2021
a splnění uložených úkolů
a schválilo
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů ve smyslu návrhů nositelů úkolů
vzalo na vědomí
předloženou Výroční zprávu o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního
obvodu Praha 13 za školní rok 2019/2020

Zpracovala Helena Šlitrová
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Zápis do prvních tříd
Zápis dětí do 1. třídy bude organizován stejně jako v minulém roce, tedy bez osobní
přítomnosti dětí a rodičů ve škole.
Jednotlivé školy mají připravený software, který umožňuje takové řešení, aby nedocházelo k setkávání více lidí.
Vyplňovat údaje on-line bude možné od 6. do 16. dubna 2021. Vyplněnou přihlášku následně odešlete příslušné škole. Protože je podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce, vámi vyplněný formulář si vytiskněte, podepište
a odevzdejte ve stejném termínu v pracovních dnech v době, kterou upřesní každá
škola do sběrného boxu na místě určeném školou. Přihlášku je také možné doručit datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.
Pokud nemůžete využít jednu z výše uvedených cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě a přímo vložit do sběrného
boxu.
Podrobné informace najdete na internetových stránkách jednotlivých škol. V případě
potřeby se můžete obrátit na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13,
tel. 235 011 432 (paní Hana Vilímová), e-mail: vilimovah@praha13.cz.

Zápis do mateřských škol
V květnu bude probíhat zápis do mateřských škol. 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.
Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021 je 3. – 9. května, potřebné formuláře a veškeré další
informace najdete na webových stránkách jednotlivých mateřských škola a také
na https://skolyprahy13.cz/zmena-ms-zapis-3-9-kvetna/.
Mgr. Jan Šafir, vedoucí odboru školství


Zápis do Základní školy Lužiny
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním
postižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus
a mentální postižení) se koná jednotlivě ve dnech 12. – 23. dubna v odpoledních
hodinách. Přesný den a hodinu zápisu si rezervujte na webové adrese školy
https://zsluziny.reservando.cz/. Termín si lze případně domluvit také telefonicky
na čísle 235 522 156 u ředitelky školy.
K zápisu si s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny (případně rozsudek o svěření dítěte do péče).
Pro bližší seznámení se školou využijte virtuální Den otevřených dveří na webových
Věra Kozohorská, ředitelka školy
stránkách školy www.zsluziny.cz.

Sčítání lidu, domů a bytů
Vážení občané, od 27. března 2021 bude
probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Veškeré informace včetně seznamu sčítacích
komisařů a jejich sčítacích obvodů naleznete na úřední desce, na webových stránkách www.praha13.cz a na straně 4.
Informace jsou průběžně aktualizovány.
Práci sčítacích komisařů zajištuje Česká pošta.


Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Prosíme, dodržujte i nadále následující pokyny
• před osobní návštěvou Úřadu městské části Praha 13 preferujte telefonickou, písemnou nebo elektronickou formu kontaktu
• vstup do budovy radnice bude povolen jen s ochrannými prostředky dýchacích cest
(nos, ústa), jako jsou respirátor nebo nano rouška, které brání šíření nákazy covid-19
• dodržujte odstup mezi osobami minimálně 2 metry
• zamezte shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně
• využívejte dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou umístěné v budově radnice-red-

Projekt mobilita Praha 13
S dělte nám svůj názor k dopravě na třináctce. Na stránce https://mobilita.praha13.cz
naleznete anketu k parkování, automobilové i cyklistické dopravě, MHD i k pěší infrastruktuře. Děkujeme za vyplnění. -red-

PŘÍMÁ LINKA
Pane starosto, zastupitelstvo
schválilo rozpočet na tento rok, co
bude stěžejní v rámci investic a jak
velký vliv mají opatření spojená
s covid-19 na rozpočet městské
části?

Děkuji všem zastupitelům, kteří
se jednání zúčastnili a mohli
jsme schválit rozpočet pro letošní
rok ve výši 442,5 milionů korun.
Jednání samozřejmě předcházela
striktní opatření proti šíření covidu-19, což si vyžádalo určitý
čas navíc. Novinkou byla také
účast zastupitelů on-line ve
formě video konference, aby se
i ti zastupitelé, kteří jsou v karanténě, nebo jsou nemocní, mohli
v této složité době aktivně zastupitelstva zúčastnit. Změnu jednacího řádu jsme konsenzuálně
schválili už v prosinci a jsem rád,
že se vše podařilo technicky
i procesně zorganizovat.
Schválení rozpočtu je důležité
pro plánování jednotlivých aktivit. Dává jakousi zelenou pro
zahájení jednotlivých projektů.
Návrh rozpočtu vychází ze
schváleného výhledu na období
2021 – 2025, podařilo se udržet
vyrovnané příjmové i výdajové
složky, což obzvlášť v této době
nebylo jednoduché.
Opatření spojená s covid-19 si
vyžádala nákupy dezinfekce, roušek, respirátorů a mnoho dalších
nákladů v rámci nutných provozních úprav nejen na radnici, ale
i ve školách, Středisku sociálních
služeb Prahy 13 a to v řádech
milionů korun. Velmi si vážím
faktu, že jsme nemuseli přistou-

pit ke škrtům v investičních výdajích a všechny plánované investice pro letošní rok jsou
do rozpočtu zahrnuty.
Největší investicí tohoto roku
bude přístavba Střediska sociálních
služeb Prahy 13, kde vzniknou tolik potřebné nové byty pro seniory.
Do školských zařízení připravujeme milionové investice v podobě
nového zdravého osvětlení, výměny oken a především rekuperační technologie, tedy speciální
ventilační systémy, které v jednotlivých budovách zajistí efektivní
temperování a ekonomickou výměnu vzduchu. Rekonstrukce se
budou týkat také vnitrobloků, dětských a sportovních hřišť, abychom neustále zkvalitňovali veřejný prostor pro všechny naše
občany. Dotace spolkům a sportovním klubům budeme řešit individuálně. Nyní je velmi složité plánovat jakékoli aktivity v této
oblasti, a proto se budeme snažit
v rámci rozpočtu zohlednit ty aktivity a organizace, které připravují
činnosti především pro děti.

Blíží se jaro a s ním jistě začnou
projekty týkající se úprav veřejných prostor a životního prostředí,
co se chystá?

Přestože je doba velmi náročná,
pokračujeme ve zkrášlování veřejných prostranství. Díky dotacím
z MHMP byla zahájena třetí závěrečná etapa revitalizace prostranství ve vnitrobloku Fingerova. V poslední etapě bude
kompletně zrekonstruována
cestní síť v západní části vnitrobloku. Před základní školou

modernizace skateparku na Lužinách, které vzniklo v roce 2002
a už nevyhovuje současným potřebám. Naším záměrem je hřiště
rozšířit a vybudovat zde betonový
skatepark, který bude vyhovovat
požadavkům naší mládeže nad
15 let. Plocha bude rozdělena na
dvě části – pro začátečníky a pro
pokročilé. Hřiště budou moci využívat návštěvníci na skejtech,
inlajnech, koloběžkách i kolech.
Součástí bude také odpočinková
zóna a horolezecká stěna. Projet
vznikl ve spolupráci projekční
kanceláře s mládeží, která takovéto parky využívá. Je zažádáno
o dotace na MHMP a pokud budou přiděleny, ještě letos zahájíme stavební práce.

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

KONTAKTY

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
Vážení a milí čtenáři,
přesně před třiceti lety – v dubnu 1991 – vyšel poprvé zpravodaj tehdejšího Jihozápadního
Města s názvem Stodůlecký posel (zkráceně STOP). Z tenkého věstníku množeného na
kopírce se za uplynulých třicet let proměnil ve většinou čtyřicetistránkový celobarevný
měsíčník. Celých třicet let se jeho vydavatel i redakce snaží, aby byl zajímavý, pestrý, někdy
i poučný nebo zábavný. Věříme, že v tomto duchu se ponese i jeho jubilejní vydání.
Praha 13 má schválený rozpočet na letošní rok. A právě o něm bude mj. hovořit starosta David
Vodrážka v Přímé lince. Na straně 4 najdete vše podstatné k sčítání lidu, domů a bytů, které
odstartovalo 27. března, dozvíte se také kolik, kdy a kde zaplatíte za svého psa. Koncem února
jsme vás na webových stránkách městské části informovali o novém očkovacím místě
v Poliklinice Hůrka na Slunečním náměstí. A protože téma očkování je v těchto dnech více než
aktuální, přinášíme vám rozhovor s medicínskou a výkonnou ředitelkou společnosti ImunoGen
Markétou Hellerovou. Na dveře už klepou Velikonoce, a i když asi nebudou úplně podle našich
představ, nabízíme vám tradiční slovo katolického faráře Prahy 13 Radka Tichého. Především
řidičům je pak určen harmonogram komplexní údržby komunikací na rok 2021. Další
harmonogramy se týkají přistavení velkoobjemových kontejnerů, mimořádného sběru
biologického odpadu... Na dvoustraně 16–17 najdete Střípky. Ty vás přenesou do ještě
otevřených mateřinek, částečně i škol, ale také do on-line výuky. Z Hájů přes Pitkovice do
Uhříněvsi – tak se jmenuje pozvánka Marty Kravčíkové v dubnové rubrice Toulky. A nebojte se,
nezapomněli jsme ani na to krásné a kulaté výročí STOPu. Připomeneme vám i soutěž Praha 13
mýma očima aneb Tady bydlím, tady jsem doma, kterou jsme pro vás k tomuto jubileu
Eva Černá, šéfredaktorka
připravili. Přeji vám krásné Velikonoce a hlavně hodně zdraví.

Uzávěrka příštího čísla: 12. 4. 2021

bude položena nová dlažba, která
bude barevně ladit budovou školy.
Před sochou "Kamenožrouta" je
navržen kruhový záhon s lavičkami. Před budovou školy zachováme prostor, kde děti jezdí na
in-linech. Nově vzniknou moderní odpočinkové zóny s lavičkami a novými výsadbami.
Na podzim proběhlo výběrové
řízení na rekonstrukci dětského
hřiště ve vnitrobloku při ul. Blattného. Je určeno nejmenším dětem
od dvou let. Některé herní prvky
již dosloužily a hřiště je třeba
modernizovat. Na jeho ploše nebudou chybět houpačky, kolotoč,
pískoviště, rozhledna ve tvaru
majáku s nácvikem výškového lezení, pryžové zvířátko se skluzavkou a tunelem k procvičování
motoriky nejmenších dětí a lanová prolézačka. Při modernizaci
hřiště bude osazen nový mobiliář
a stavbu doplní výsadby dřevin.
Modernizaci si také žádala
fontána na prostranství u FZŠ
Brdičkova. Jedná se o dominantní
umělecké dílo z 80. let 20. století,
které je součástí opěrné zdi před
základní školou. Vzácná skleněná
mozaika z dílny autorů Buriánka
a Němce je poškozena a bude restaurována. Betonové tělo fontány
bude modernizováno. Zastaralá
technologie fontány bude nahrazena novým zařízením. Fontána
bude osazena nerezovou vanou
s přesahem, jenž zabrání stékání
vody po mozaice a jejímu vymývání. Stavební práce budou zahájeny v jarních měsících.
Již několik let je naší prioritou

Distribuce: 30. 4. – 7. 5. 2021

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
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INFORMACE Z RADNICE

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Od 27. března do 11. května tohoto roku proběhne v České republice pod záštitou Českého
statistického úřadu a ve spolupráci s Českou poštou sčítání
lidu, domů a bytů. Oproti minulému sčítání v roce 2011 se nyní
zjišťují výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu.
Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Formulář neobsahuje dotazy na majetkové poměry ani na zdravotní stav.
Do sčítání bude letos zapojeno přibližně 12,5 tisíce sčítacích komisařů.
Sčítání je povinné pro všechny osoby (občany i cizince), které mají
v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března
2021) trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR, a to
bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost či zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
či kterým byl udělen azyl. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde
na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté) a zahraničních diplomatů.
Pro povinné osoby pobývající v době sčítání v cizině bude k dispozici
pouze elektronický formulář, distribuce a sběr listinných formulářů
v zahraničí probíhat nebudou.
Osoby, které nebydlí na adrese trvalého pobytu, vyplní sčítací formulář za svou domácnost podle svého skutečného (faktického) byd
liště, bez ohledu na místo trvalého pobytu.
Pokud někdo bydlí v bytě, který vlastní, sčítá se na této adrese. Pokud svůj vlastní byt pronajímá, sečtou se na této adrese nájemníci,
kteří zde bydlí, nikoli vlastník.
Pokud někdo vlastní byt, ve kterém nikdo nebydlí, formulář za tuto
nemovitost se nevyplňuje, tyto neobydlené byty sečtou přímo sčítací
komisaři.
V případě, že povinná osoba vlastní rekreační objekt, vyplňuje se
sčítací formulář pouze v případě, že v této nemovitosti skutečně bydlí
a nevyužívá ji pouze k rekreaci.
Pokud povinná osoba v době sčítání pobývá ve zdravotnickém za
řízení, může za ni společný sčítací formulář vyplnit jiný člen domácnosti, není-li to možné, bude tato osoba sečtena v daném zařízení.
Pokud to dovolí zdravotní stav, může se sečíst on-line, ne-li, bude
s ní individuálně řešeno listinné sčítání.
Sčítaní se zúčastní rovněž lidé bez domova, tyto osoby vyplňují
pouze formulář pro osobu, formulář obdrží prostřednictvím některého
poskytovatele sociálních služeb, mohou rovněž sami navštívit některé
kontaktní místo.
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích
státu. Za nesplnění zákonné povinnosti hrozí sankce až 10 000 Kč.
Sčítání bude uživatelsky přívětivější a jednodušší. Sčítací formulář
je buď elektronický, nebo tištěný.
Od 27. 3. do 9. 4. 2021 bude probíhat on-line sčítání, kdy elektro-

Informace k poplatku za psa
V březnu obdrželi všichni občané MČ Praha 13, kteří mají přihlášeného psa, složenku k zaplacení poplatku (s výjimkou těch, kteří jsou
od poplatku osvobozeni). Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců.
Roční sazby a splatnosti poplatku za jednoho psa jsou pro MČ Praha 13 následující:
 v rodinném domě 600 Kč – splatnost do 31. 3. 2021
 v bytovém domě 1 500 Kč – splatnost 750 Kč do 31. 3. 2021
a 750 Kč do 31. 8. 2021
Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze
důchod (invalidní, vdovský, starobní, sirotčí) nebo osoby starší 65 let.

4

DUBEN 2021 • www.praha13.cz • tel. 235 011 227

nické formuláře bude možné vyplnit z mobilu, tabletu či počítače
s připojením na internet, a to přes stránku www.onlinescitani.cz nebo
v mobilní aplikaci, kterou lze najít v Google Play i App Store pod názvem Sčítání 2021. Elektronický formulář je kromě češtiny dostupný
v sedmi jazycích.
Tištěné formuláře pak dostanou pouze ti, kteří se nesečtou on-line,
listinné sčítání bude přitom probíhat od 17. 4. do 11. 5. 2021. Sčítací
formulář bude doručován v době od 17. 4. do 26. 4. 2021 sčítacím komisařem spolu s odpovědní obálkou. Sčítací komisaři mají viditelně
umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým
osobním dokladem. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu, popř. v jednom náhradním termínu. Každé domácnosti bude
standardně předáván jeden sčítací formulář. Tištěný formulář je
možné také získat na kontaktních místech, jejichž seznam je umístěn
na úřední desce a webových stránkách ÚMČ Praha 13. Na ÚMČ
Praha 13 formuláře vyzvednout nelze. Činnost sčítacích komisařů
a kontaktních míst bude probíhat v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními. Tištěné formuláře jsou pouze v českém jazyce,
u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě lze na žádost obdržet
překlady tištěných formulářů (v 7 jazycích). Vyplněný formulář se
odevzdává sčítacímu komisaři nebo na kontaktních místech, lze ho
rovněž zdarma zaslat v předtištěné odpovědní obálce s logem Sčítání
vhozením do poštovní schránky.
Jak vlastně vypadá sčítací formulář? Základní formulář (sčítací formulář pro domácnost) má 16 stran a skládá se ze dvou částí: z části
s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby.
Pokud je v domácnosti více než 5 osob, pak je nutné vyplnit ještě dodatečný formulář pro domácnost. Zvláštním druhem je samostatný
formulář pro osobu, který je určen pro lidi žijící jednotlivě v ubyto
vacích a jiných zařízeních či pro osoby bez domova.
Za velkou výhodu lze považovat i to, že jeden člen domácnosti
může vyplnit údaje, pokud je zná, i za ostatní členy, nebo dokonce
i za někoho, kdo žije někde jinde (např. dospělé děti za své rodiče
nebo prarodiče).
Pokud po odeslání vyplněného elektronického formuláře zjistíte
chybu, lze do 9. 4. 2021 znovu vyplnit a odeslat nový formulář, stejná
možnost platí pro listinný formulář s termínem do 11. 5. 2021. Při
využití on-line sčítání lze vyplňování dat i přerušit, uložit a později
se vrátit k uloženému formuláři a pokračovat ve vyplňování údajů.
Potřebnou nápovědu pro vyplňování formuláře obsahuje již samotný
formulář. Lze se rovněž obrátit na jakékoli kontaktní místo, na sčítacího komisaře, další informace či pomoc při vyplňování formuláře
lze získat na webových stránkách www.scitani.cz, na infolince
274 056 789, prostřednictvím dotazu na adresu dotazy@scitani.cz.
Kontaktní místa budou v provozu od 17. 4. do 11. 5. 2021 na označených přepážkách vybraných poboček pošt a na krajských správách
Českého statistického úřadu. K dispozici je infolinka 840 30 40 50.
Stránku Sčítání 2021 na najdete na:
Facebook – https://facebook.com/scitani2021,
Instagram – https://instagram.com/scitani2021.
Informace ohledně sčítání naleznete rovněž na webových stránkách
www.praha13.cz či na úřední desce ÚMČ Praha 13.
Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Ty po předložení potřebných dokladů platí za psa roční poplatek
ve výši 200 Kč se splatností do 31. 3. 2021.
Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.
Platbu za psa doporučujeme přednostně provádět bezhotovostně
bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13:
(č.ú. 19-2000875359/0800) s uvedením jména poplatníka a variabilního symbolu ze složenky.
Další možností jsou hotovostní úhrada složenky prostřednictvím
poboček České pošty nebo hotovostní úhrada složenky v pobočkách
České spořitelny případně přímá hotovostní či bezhotovostní platba
v pokladně ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13
– dle aktuálních úředních hodin. Případné dotazy směřujte na ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, tel. 235 011 411,
cizam@praha13.cz.
Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Očkování nám otevře dveře k normálu
V únoru bylo v Poliklinice Hůrka na Slunečním náměstí 15 otevřeno pod
hlavičkou společnosti ImunoGen, s.r.o., nové očkovací místo. Nachází se
v prvním patře polikliniky v části B. Všichni občané spadající do skupin,
které se mohou k očkování registrovat, samozřejmě najdou na stránkách
Ministerstva zdravotnictví ČR toto očkovací místo v seznamu. Při výběru
si zvolí ImunoGen, s.r.o. Abychom se nejen o samotném očkování dověděli více, požádali jsme o krátký rozhovor medicínskou a výkonnou ředitelku Markétu Hellerovou.

Paní doktorko, jak hodnotíte start očkování v Poliklinice Hůrka?

Z mého pohledu se centrum rozběhlo dobře. Zájemců o očkování
máme ale bohužel stále víc než vakcín, které bychom mohli aplikovat.
Takže v tuto chvíli vypisujeme termíny na očkování podle toho, jaké
množství vakcíny očekáváme. Stále máme za takzvanou závorou dost
lidí. Momentálně asi tři stovky. Aby to ale neznělo pesimisticky – budeme-li mít k dispozici dostatek vakcín, jsme schopni denně naočkovat zhruba stovku lidí. Takže maximálně během tří dnů by za
„závorou“ nebyl nikdo. Samozřejmě děláme maximum, abychom mohli
nabídnout termín co nejrychleji. Jsem ráda, že senioři 70+, to je teď
hlavní skupina, která se očkuje, hodnotí otevření očkovacího místa
kladně. Oceňují, že nemusí do velkých center, mají komfortní prostředí
v blízkosti bydliště, takže si to moc pochvalují.

Kromě momentálního nedostatku vakcín není žádný problém?

Jako všechna očkovací centra se potýkáme s problémy technického
rázu, registry a rezervační systém ne vždy fungují úplně dobře, mají výpadky. Teď očkujeme dva až tři dny v týdnu, to se ale v okamžiku, kdy
budeme mít k dispozici víc vakcín, změní. Jsme na to připraveni.

Někteří zájemci o očkování mají problém s registrací.

Teď už je to lepší, ale stále dost lidí potřebuje poradit. Každému, kdo
se pro očkování rozhodne, bych doporučila, aby se podíval na stránky
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/, kde najde veškeré potřebné informace, jak se registrovat tak říkajíc krok za krokem.
Užitečný je také Report vytíženosti očkovacích míst na stránkách
https://ockoreport.uzis.cz, kde je přehled kapacity očkovacích míst.
Zjistíte zde, kolik osob už bylo v daném místě naočkováno, kolik
z nich na termín očkování čeká...

Když už zájemce o očkování zvládne všechny potřebné kroky a dostane se až
k vám, co ho čeká?

Možná začnu o krok dřív, často se totiž setkáváme s dotazy, co dělat,
když přijde do mobilu druhý potvrzovací PIN. Tady je strašně důležité,
aby se lidé znovu přihlásili přes stránky ministerstva, tento PIN2 pak
umožní rezervaci termínu očkování. To chce někdy trochu trpělivosti,
registry mohou být přetížené. Ale nikdo se nemusí bát, že když má
PIN2, termín by pro něj nezbyl. Jednoduše řečeno, máte-li PIN2, máte
zajištěnou vakcínu, musíte jen provést rezervaci termínu. Nejde-li vám
to, zkuste to později.
A teď k vaší otázce. Každý musí nejprve vyplnit dotazník, kde jsou
základní údaje – jestli se cítí dobře, jestli neměl v posledních třech
měsících covid-19... To by mohly být důvody k odložení očkování.
Také potřebujeme vědět o případné alergii, abychom mohli upozornit na možné reakce. Kdyby měl kdokoli s vyplněním dotazníku
potíže, pomohou mu naši dobrovolníci. V ordinaci si zájemce
o očkování ještě promluví s lékařem, který musí mít jistotu, že je
všechno v pořádku. Potom už přijde na řadu samotná aplikace vakcíny. Pacient zároveň dostane informace o případných nežádoucích
účincích, aby nebyl překvapený a neměl obavy. Může to být například
bolest v místě vpichu, zvýšená teplota, chřipkové příznaky, únava
nebo slabost. Každého samozřejmě upozorníme, že v případě vážnější reakce je nutné kontaktovat lékaře. Zatím jsme se ale s žádnou
takovou reakcí nesetkali. Pacient po očkování počká ještě zhruba
půlhodinku v čekárně a cítí-li se dobře, odchází. V tu dobu má už
termín na přeočkování. Už se tedy nemusí nikam registrovat.

Někdy si lidé mohou říct, že když se zaregistrují do většího očkovacího centra,
přijde na ně dřív řada, protože tam nejspíš dostávají víc vakcín.

Všechno opravdu závisí na tom, jak probíhá distribuce. Od některých
našich „pacientů“ 80+ ale vím, že byli registrovaní ve velkých centrech,
přeregistrovali se k nám a dostali termín hned. Víte, ono to není vůbec
o tom, kdy se člověk zaregistruje, protože termíny podle daných kritérií přiděluje registr sám. Jestliže se u nás zaregistruje člověk 80+, tak
automaticky přeskočí mladší ročníky. Čekací doba pro tuto věkovou
skupinu je u nás zatím opravdu velmi krátká. Důležité je, aby, když se
lidé zaregistrují a přijde jim PIN2, tak si objednali termín, nebáli se
a na očkování přišli.

Co vás vedlo k otevření zdejšího očkovacího místa?

Podělím se s vámi o osobní zkušenost. Když jsem doprovázela svoji
babičku do jednoho velkého očkovacího místa, tak jsem si uvědomila,
jak je obzvlášť pro starší lidi složité „bloudit“ někde mezi pavilony.
Chtěli jsme tedy
občanům městské
části nabídnout
klidné, komfortní
prostředí v místě
bydliště a servis,
který v tuto chvíli
vyplývá z potřeby
rychlého očkování. To ale neznamená, že se
k nám nemohou
registrovat lidé,
kteří v Praze 13
nebydlí. Co je
ale nejdůležitější –
v Poliklinice Hůrka a sousedící Klinice JL máme řadu odborností –
alergologii, kardiologii, neurologii, gastroenterologii a další. Ordinují
zde kvalitní specialisté, plně kvalifikované sestry. Můžeme tedy při očkování využít kapacity odborných lékařů a sestřiček z našich pracovišť.
Ti se v očkovacím centru střídají.

V úvodu jsem vás zmínila jako medicínskou a výkonnou ředitelku. A teď, když
si povídáme, jste v bílém plášti a já vás v podstatě zdržuji od tématu našeho
rozhovoru, tedy očkování.

Já jsem kromě jiného i vedoucí lékařka vakcinačního centra, jsem atestovaný pediatr, proto se i já střídám s ostatními lékaři. V této epidemiologicky nepříznivé době zkrátka musí každý z nás dělat maximum.

Eva Černá
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2021
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Radnice vychází občanům vstříc
Od pondělí 1. března byly v rámci vládních opatření omezeny úřední
dny radnice na pondělí a středu od 8 do 18 hodin. Protože je ale zájem o služby agend veliký, budou mít občané od 8. března možnost
využít služeb Úřadu městské části Praha 13 i mimo úřední dny, a to
po předchozím objednání přes rezervační systém na webových stránkách www.praha13.cz. Samozřejmostí je přísné dodržování hygienických opatření.
„Radnice je tu především pro občany. I v této náročné době ale
chceme maximálně vyjít vstříc všem, kteří naše služby potřebují. Mož-

ností využít rezervační systém i pro objednání na jiné dny v týdnu
zajistíme plynulost vyřizování jednotlivých agend. Velký důraz
samozřejmě klademe na striktní dodržování všech hygienických
a bezpečnostních opatření,“ řekl starosta David Vodrážka.
„Kumulace jednotlivých úkonů do dvou dnů v týdnu zatěžuje nejen
klienty, ale také úředníky, kteří na jednotlivých pracovištích týdně vyřizují více než tisíc požadavků. Objednání přes rezervační systém tak
optimálně rozloží jednotlivé požadavky klientů mezi příslušné odbory
a přehledný časový harmonogram nabídne jejich komfortní vyřízení
bez front, které se na úřadě během úředních dnů tvoří,“ informoval
tajemník úřadu Jaroslav Mareš. 
Lucie Steinerová

Testování a distribuce respirátorů

části, která je občanům k dispozici každý všední den od 8 do 14 hodin. Telefonní číslo infolinky je 235 011 447. Pokud byste věděli o někom, kdo nemá možnost se s naším úřadem spojit a potřebuje pomoc,
prosíme, informujte nás prostřednictvím této infolinky,“ řekla radní
Aneta Maršálová Ečeková.
Lucie Steinerová

Testování se stalo povinnou součástí provozu radnice a od března se
zaměstnanci úřadu pravidelně testují každý týden. Dobrovolné testování ale probíhá už od loňského roku. „Pro zaměstnance jsme zajistili
dobrovolné testování od října, je pro nás důležité, aby se snížilo riziko
přenosu nákazy mezi kolegy a všichni se na úřadu cítili bezpečně.
Tedy i občané, kteří si sem přijdou vyřídit své záležitosti. Do testování
na radnici jsme zahrnuli také dobrovolné hasiče a zaměstnance škol,
aby nemuseli tu samou proceduru zařizovat ve svých organizacích,“
řekl starosta David Vodrážka.
Během března se podařilo zajistit další tisíce respirátorů třídy FFP2
pro obyvatele třináctky. Z Potravinové banky, která pomoc zastřešuje,
je převzali starosta David Vodrážka s radními Zbyňkem Pastrňákem
a Anetou Maršálovou Ečekovou. Respirátory jsou distribuovány mezi
potřebné naší městské části tak, aby maximálně pomohly všem bez
rozdílu věku, kteří se v souvislosti s již rok trvající pandemií dostali do
finančně nepříznivé situace. „Stačí zavolat na infolinku naší městské
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Dezinfekce pro bytová družstva
a SVJ
Městská část Praha 13 v návaznosti na zhoršující se epidemiologickou
situaci a na přijatá opatření proti šíření koronaviru opět vydávala pro
potřeby bytových družstev a SVJ dezinfekci.
„K tomuto kroku nás vedla přetrvávající nepříznivá situace,“ řekl
starosta David Vodrážka. „Zástupci bytových družstev a SVJ měli
možnost, stejně jako na jaře loňského roku, dezinfekci převzít v přízemí radnice. Abychom ale zabránili zbytečné koncentraci lidí na jednom místě, dezinfekci jsme vydávali každý den včetně víkendů v libovolném čase. Tedy i mimo úřední dny a hodiny našeho úřadu,“ dodal
starosta.
„Současně jsme vydávali jednorázové ústenky pro klienty nezisko-

vých organizací,
které v naší
městské části
působí a pomáhají sociálně
znevýhodněným
spoluobčanům.
Jsou to především neziskové
organizace
Charita, Diakonie, Středisko
sociálních služeb
Praha 13,
Prosaz, Naděje
a Armáda spásy. Všem, kteří v této těžké době pomáhají, srdečně děkuji,“ řekla radní Aneta Maršálová Ečeková.
Lucie Steinerová

Nové odběrové místo v Praze 13
U Polikliniky Lípa Centrum je od pátku 19. března v provozu nové
odběrové místo, antigenní a PCR testy na covid-19 jsou pro všechny
obyvatele Prahy 13 opět dostupnější.
„Velmi si vážím rychlého a seriózního jednání provozovatele. Jakmile jsme předali prostory pro zázemí, již za pár dnů se mohli zájemci
nechat testovat. Všichni víme, jak náročné je v těchto dnech termín
testování zajistit. Věřím, že tímto krokem pomůžeme mnoha lidem,
kteří čekají na testy ve velkých centrech i několik dní,“ řekl starosta
David Vodrážka a dodal: „O zřízení testovacího místa mimo budovu
polikliniky jsme usilovali dlouho a jsem velmi rád, že se to podařilo
právě teď, když je testování pro firmy i úřady povinné.“
Rezervace termínů, kontakty a bližší informace získáte na webových stránkách https://www.antigenni-testy-covid.cz nebo na telefonním čísle 725 101 101.
Lucie Steinerová
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2021
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Z VAŠICH DOPISŮ
Více ohleduplnosti a zodpovědnosti by všem jen prospělo

Tento dopis jsem se rozhodla napsat proto, že jsem při venčení svého
psa během posledních dvou měsíců zažila hned několik ošklivých napadení cizím psem, pobíhajícím mimo kontrolu majitele, při nichž se
mi sice naštěstí vždy podařilo ubránit před zraněním vlastního psa,
avšak po posledním incidentu, kdy jsme se museli bránit hned dvěma
psím útočníkům, jsem byla zraněna já.
V souvislosti s děním kolem řešení „covidové krize“ zažíváme
všichni velký stres a mnoho lidí to v důsledku dlouhodobých omezení
přestává zvládat. Stále více se všude setkávám s nervozitou, neochotou,
netolerancí a rovněž s nedbalostí. Doba „covidová“ přinutila mnoho
lidí zůstat doma na „home office“ či s dětmi, mnoho lidí i přišlo
o práci...
A paradoxně (či snad právě proto) se v této době mnoho lidí rozhodlo pořídit si psa. Praha 13 je jednou z nejvíce pejskařsky založených městských částí v Praze. Pejsky tu chová, lidově řečeno, každý
druhý a já jsem rovněž velká milovnice psů. Ovšem čím více pejsků
zde žije, tím více by si všichni jejich majitelé měli uvědomovat, že pes
není hračka pro děti ani módní doplněk. Je to živý tvor s vlastní osobností, názorem a potřebami, čemuž musí jeho majitel věnovat značnou
pozornost a mnoho času.
Pro každého majitele psa by proto mělo být naprostou samozřejmostí snažit se svému čtyřnohému kamarádovi dobře porozumět, naučit se číst jeho řeč těla a v rámci vzájemného porozumění vést i jeho
socializaci, výchovu a výcvik k alespoň základní poslušnosti! V Praze 13 se už několikátým rokem koná v létě tzv. Psí den, kde je možno
se i více dozvědět o tom, „jak pes funguje“. Tuším, že předloni tu např.
byla i vynikající koučka lidsko-psích vztahů, paní Michaela Drábková.
Nehledě na to, že je zde i kynologické cvičiště a i někteří zkušení pejskaři se v rámci svého podnikání rozhodli předávat své znalosti těm
méně zkušeným. Možnosti získat informace a odborné vedení zkrátka
jsou.
Přesto se při svých procházkách se psem stále setkávám s tím, že
lidé svým psům vůbec nerozumí, a tím pádem v mnoha případech ne-

VAŠÍM OBJEKTIVEM
Sice už pár dnů máme jaro, ale některé březnové
dny tomu vůbec neodpovídaly. A tak jsme se rozhodli, že se s vámi ještě naposled podělíme o zimní
snímek.
I když nám koronavirus „zamknul hory“, paní
Zima nám dala alespoň šanci vyndat brusle nebo
oprášit běžky a vyrazit třeba do Centrálního parku.
Například zamrzlý Stodůlecký rybník se stal pro
malé i větší bruslaře doslova ledovým rájem. Na
jeho ploše se objevily pravidelné tvary menších
i větších hřišť, ale také abstraktní tvary různých
bruslařských drah. Ostatně fotografie, kterou nám
poslal pan Petr Kokaisl, je toho důkazem. Z trochu
jiné perspektivy se můžeme podívat na starší i novou zástavbu, cesty, které působí jako vlnící se stuhy,
stromy, malinké lavičky, rybník pokrytý ledem...
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete nám ji na
stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. Za všechny
snímky, které jste nám již poslali, nebo je teprve
pošlete, vám mnohokrát děkujeme.
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 soutěži najdete na str. 11 nebo
na www.praha13.cz. 
Eva Černá
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dokáží předcházet možným incidentům mezi psy. Mnoho lidí rovněž
nerespektuje nařízení, že, s výjimkou několika málo míst v Praze, má
být pes na vodítku. Jako pejskař velmi chápu potřebu mít možnost
svého psa nechat pořádně proběhnout. Ovšem nikdo by neměl zapomínat na skutečnost, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda
druhých! A v parku plném malých dětí bych tedy já osobně nikdy nebyla ochotna přijmout rizika spojená s volným pobíháním psů.
I psi mají svou osobní zónu, za níž jsou ochotni pustit pouze tzv.
„prověřené jedince“ (ať už je to jiný pes či člověk). Žádný člověk ani
pes není povinen snášet od jiných na potkání různé druhy obtěžování.
A právě tím obtěžováním a narušením osobní zóny majitele nebo jeho
psa totiž začíná většina následných napadení a pokousání psů navzájem nebo i lidí psem. A přitom by jen stačilo mít psa při setkání s jiným člověkem či psem nakrátko na vodítku a na případném kontaktu
se předem domluvit, zda o něj ten druhý vůbec stojí.
Proto bych chtěla touto cestou ve vší slušnosti požádat všechny majitele psů: „Berte ohled na ostatní lidi a psy, které potkáváte. Buďte při
procházkách se psem pozorní a věnujte se po tu dobu převážně jemu,
abyste tak byli včas schopni zabránit nechtěným konfliktům. A pokud
Váš pes ještě nikdy žádný konflikt nezažil ani nevyvolal, vězte, že nelze spoléhat na to, že se tak nikdy nestane. I ten nejhodnější a nejtolerantnější pes má svou hranici, a je-li překročena, reakce psa může být
o to silnější.“
Za těch cca 20 let, co jsem aktivním pejskařem, mám zkušenosti již
s mnoha psy, kteří si z napadení jiným psem odnesli nejen zranění, ale
především psychické trauma a od té doby jsou k ostatním psům minimálně rezervovaní, nebo (v závislosti na velikosti traumatu) přímo nepřátelští. Takové psy pak ostatní majitelé často považují za nevychované a nesocializované, ale oni jsou to ve skutečnosti chudáci, kteří
bez správné pomoci člověka už nikdy nenabydou důvěru v to, že ne
všichni na potkání jim chtějí ublížit.
Je to zkrátka jakýsi začarovaný kruh, z něhož se však lze dostat, pokud budeme dodržovat základní pravidla slušnosti a respekt ke svému
okolí.
Eva Zvolánková

Život je silnější
Na farní zahradě vedle kostela svatého Jakuba chováme několik králíků, aby se děti, které bydlí v panelácích, mohly radovat z roztomilých
zvířátek a chtějí-li, aby se mohly naučit s nimi zacházet. Samice Rebeka vrhla nová mláďata v sobotu šestého února. Hned následující
den, tedy sedmého února, přišly mrazy, které v noci srazily rtuť teploměru pod deset stupňů. Jak všichni víme, vydržely více než týden.
Vzpomněl jsem si na radu jedné staré paní z Vidoule: „Nikdy králíky
nepřipouštíme v lednu, aby mláďata neumrzla.“
Králičí samice mláďatům připravuje hnízdo ze sena, slámy a vlastní
srsti, do něhož je vrhne a ve kterém je také pečlivě zakryje, právě aby
je chránila před nepříznivými vlivy. Do hnízda se v prvních dnech nesmí sahat, aby samice mláďata neopustila. A tak jsem byl několik dní
trvajících mrazů v nejistotě: přišla nějaká mláďata na svět? kolik? přežijí? neumrzla již? máme něco dělat, abychom je zachránili? Tato si
tuace byla doslova záležitostí víry: věřil jsem, že jsou králíčata na světě,
i když jsem je neviděl. A když mrazy po více než týdnu povolily a samice Rebeka odkryla hnízdo, do kotce vyhopkalo osm krásných zdravých králíčků. Pochopil jsem, proč jsou králíčci symbolem Velikonoc.
Jsou to nová mláďata, plná chuti do života, která již přestála kruté životní podmínky a nebezpečí smrti. Přiznám se, že ten den, kdy jsem
mláďata viděl poprvé, jsem měl až do večera dobrou náladu. Říkal
jsem si: „Přece jen je život silnější a prosadí se!“ Byl to hmatatelný závan naděje v šedivých chladných dnech.
Biblický příběh o smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista nese stejné
poselství – život je silnější. Nevinný Ježíš byl o Velikonocích nespravedlivě odsouzen, krutě popraven, uložen do hrobu, ale třetího dne
vstal z mrtvých a setkal se se svými přáteli. A tito jeho přátelé si byli
natolik jisti, že se se vzkříšeným Ježíšem potkali, že byli dokonce

ochotní kvůli tomu sami zemřít. Může to znít neuvěřitelně, ale logika
v tom je. Boží život, který v Ježíšovi byl, byl silnější než smrt.
Poselství Velikonoc zní o to silněji do současné situace, ve které
mnozí přestáli nepříjemnou a nebezpečnou nemoc, někteří trpí osamělostí a izolací, na jiné doléhá tíže povinností spojená s on-line
výukou dětí, další přišli o někoho blízkého, jiným dochází odvaha,
protože není zřejmé, kdy se situace zlepší. Svátky Velikonoc mají pronikavější význam právě v pandemii – život je silnější než smrt! Můžeme a máme mít víru a naději, že aktuální těžkosti překonáme, že se
dobro prosadí.
Budete-li chtít, navštivte při velikonoční procházce kostely v Praze 13. Budou otevřené. Pohled na vyobrazení Ježíše, který překonal
smrt, dodá odvahu a naději také vám. A tuto naději nám všem ze
srdce přeju.
Radek Tichý, katolický farář Prahy 13

Kraslice pro radost i jako
poděkování

Velikonoční bohoslužby
Každý rok jsme vás v předstihu informovali o tom, kdy se budou
v kostele sv. Jakuba St. a v kostele sv. Prokopa konat velikonoční bohoslužby. Letošní Velikonoce budou bohoslužby z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace přenášené pouze on-line na farním YouTube
kanálu. Všechny informace najdete na www.farnoststodulky.cz.

Ludmila Vyskočilová

Mezi nejoblíbenější svátky roku patří bezesporu Velikonoce. Každý
rok se slaví v jiný den, protože jde o jeden z mála pohyblivých svátků.
Jsou nejen nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, ale jsou to také svátky jara, probouzející se přírody
a naděje. V tomto roce připadají na začátek dubna. Letos pro nás není
ani tak moc důležité, na které dny tyto svátky připadnou, protože budou bohužel úplně jiné. Budou covidové – bez koledníků, setkání
s rodinou, přáteli...
Pro řadu z nás budou tyto sváteční dny ale pracovní. A pro lékaře,
sestřičky a ostatní zdravotnický personál budou obzvlášť náročné.
Proto se členové jednoho z našich klubů seniorů – klubu VIII-turisti
– rozhodli, že pro zhruba 150 zdravotníků z KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny) v motolské nemocnici, kde
převážnou část pacientů tvoří nemocní s covid-19, připraví dárek pro
radost. Téměř 200 nádherných kraslic – letos malých, barevných poslů
naděje.
Eva Černá

Masopust
I když to tak při pohledu z okna nevypadá, jaro už je za dveřmi. My,
žáci 2.A ZŠ Janského, jsme si jeden únorový den ve škole připomněli,
jak vypadaly tradiční oslavy masopustu. Při práci v centrech aktivit
jsme počítali masopustní slovní úlohy, vyluštili jsme křížovky,
přečetli si básničky, dozvěděli jsme se, jak vypadala „klibna“ a kdo to
byl „laufr“. Nechybělo
samozřejmě ani masopustní vyrábění. Moc
jsme si to užili a teď už
se můžeme těšit na
svátky jara, na Velikonoce.
Monika Linhartová
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2021
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Upřímný dík

Účastníci soutěže převzali ceny

Zdravotníci každý den zachraňují naše životy a vystavují se nebezpečí.
My to nebereme na lehkou váhu. Moc si toho vážíme a děkujeme!
Hráčky volejbalového týmu kadetky TJ Petřiny, kde trénuje i několik
děvčat z Prahy 13, se rozhodly zdravotníkům vyjádřit svůj dík. Ve
středu 10. března byly osobně poděkovat zdravotnímu personálu Thomayerovy nemocnice. Předaly jim domácí koláče, sladkosti a poukaz
na beach volejbal. Ve jménu všech hráček a trenérů TJ Petřiny bych
tímto ještě jednou ráda poděkovala všem lékařům a sestřičkám za jejich obětavou práci a za to, jak se o své pacienty v těchto těžkých časech každý den starají.
Tereza Caithamlová

Každý rok je měsíc červen spojen s jednodenním
festivalem s názvem Den zdraví, pořádaným
v rámci místní Agendy 21. Loňský rok jsme bohužel tuto akci museli zrušit, ale zájemci se mohli zapojit do náhradních
aktivit.
„Připravili jsme několik akcí na různá zdravotní témata a ti, kteří
se zapojili alespoň do dvou z nich, postoupili do losování o hodnotné
ceny. Jsem ráda, že jsme alespoň v této formě mohli aktivní účast občanů ocenit a předat všem drobné dárky,“ řekla radní Aneta Ečeková
Maršálová.
Ceny předali členové výboru MA 21 radní Aneta Ečeková Maršálová, předseda výboru Vít Bobysud a místopředsedkyně Yveta Kvapilová.
-red-

Pomůžete vybrat
nejhezčí novoročenku?

Mladí vám představují Mládí
Současná situace sice neumožnila setkání rodičů s žáky a učiteli v budově naší ZŠ Mládí, ale oblíbeného Dne otevřených dveří jsme se nevzdali a rodičům toto setkání umožnili. Kromě on-line besedy s vedením školy nám v realizaci pomohli i žáci 9. ročníku, kteří se tradičně
při dnech otevřených dveří ujímají rolí průvodců po škole. Svým přístupem a otevřeností vždy výmluvně zodpoví i nevyřčené otázky. Letos zcela spontánně natočili video „Mladí vám představují Mládí“,
které je ke zhlédnutí na www.zsmladi.cz, doplněné pak v článku přehledem nejčastějších otázek a odpovědí kolem přijímání žáků do
1. tříd.

Poděkování patří nejen žákům za jejich pomoc, ale i rodičům, kteří se
on-line setkání s vedením školy zúčastnili a kteří disciplinovaně pokládali otázky chatem, kultivovaně reagovali i v takto neosobních, ztížených podmínkách a vyjádřili škole svou podporu v této době, která
výrazně prověřuje kvalitu mezilidských vztahů a úroveň komunikace.
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Koncem loňského roku vyhlásil výbor místní Agendy 21 soutěž o nejhezčí PF 2022 s tím, že vítězný návrh použije radnice jako oficiální
PF 2022! Zúčastnit se mohli všichni žáci prvního i druhého stupně
základních škol Prahy 13. A zájem byl opravdu velký. Do soutěže se
přihlásilo 531 žáků. Ve čtvrtek 25. března vybrala porota čtyřicítku
nejhezčích – dvacet od žáků 1. stupně a stejný počet od žáků 2. stupně. Po celý duben bude v atriu radnice vystavena nejen čtyřicítka novoročenek vybraných porotou, z kterých návštěvníci svými hlasy zvolí
z každé kategorie tu nej.
K vidění tentokrát budou úplně všechny návrhy PF 2022. Do hlasování se ale můžete zapojit i jinak. Stačí otevřít webové stránky naší
městské části www.praha13.cz – Městská část – Místní Agenda 21
a dočtete se vše potřebné. 
Eva Černá

Výborné výsledky v obvodním
kole olympiády
Do obvodního kola Olympiády z anglického jazyka se zapojilo 7 základních škol z Prahy 13 a Řeporyj, což byl v porovnání s olympiádou
v matematice a z českého jazyka žáků 9. ročníku rekordní počet škol.
Soutěž, která měla dvě části (test a ústní část) proběhla distančně on-line a organizoval ji Dům dětí a mládeže Prahy 5. Žáci ZŠ Kuncova
dosáhli stejně jako vloni výborných výsledků. V kategorii I. A (7. ročník) obsadil 1. místo Gregor Hudák a v kategorii II. A (8. – 9. ročník)
3. místo Jan Forejt.
Oběma úspěšným účastníkům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. Velké poděkování patří paní učitelce Janě Štěpánkové, která oba žáky učila a vedla, paní učitelce Jitce Fixové, předsedkyni předmětové komise paní Jitce Satori a všem ostatním vyučujícím
anglického jazyka (celkem 10), které odvádějí při prezenční i distanční
formě výuky skvělou pedagogickou práci.
Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

STOP je tady pro vás už třicet let
Kdybyste chtěli vědět, co důležitého se napříč stoletími stalo
například 1. dubna, nejspíš otevřete počítač a... Mimo jiné se
dozvíte, že 1. duben je 91. den
roku, že je už od 16. století spojen s různými žertíky, že v roce
1578 objevil William Harvey
z Anglie krevní oběh v těle,
v roce 1764 se narodil plnokrevník Eclipse, nikdy neporažený
závodní kůň, že se v roce 1952
narodila americká herečka a tanečnice Annette O'Toole... Věřili
byste, že jsme mezi tolika důležitými informacemi nenašli, že
1. dubna 1991 vyšlo úplně první
vydání zpravodaje STOP? Je vidět,
že ani Wikipedie není dokonalá.
Ještěže alespoň nám toto důležité
datum neuniklo .
Je to skutečně tak, před třiceti lety spatřil světlo světa první STOP,
neboli STOdůlecký Posel, s podtitulem Zpravodaj Jihozápadního
Města. Dnes má svůj zpravodaj každá městská část, každé město,
snad i vesnička. Ale v roce 1991 byl STOP v podstatě průkopníkem.
U jeho zrodu stálo několik skutečných „nadšenců“ – tehdejší starosta
Petr Bratský, vedoucí kanceláře zastupitelstva Ivana Svobodová, která
„má na svědomí“ i název našeho zpravodaje a ještě pár pracovníků
úřadu.
První STOP měl osm stran, byl vytištěný na kopírce úřadu a zájemci si ho mohli koupit za 2 Kčs.
Za třicet let se změnilo mnohé. I náš jubilant. Na jeho dlouhé cestě
se mu znásobil počet stran, pěkně se vybarvil, několikrát dostal nový
grafický kabát, má kvalitní papír, zvýšil se jeho náklad, je zdarma, má
internetovou verzi... Obměnou prošlo i složení redakce, redakční rady,
našich pravidelných nebo náhodných přispěvatelů. Co se ale nezměnilo, je, že celé ty roky vám chce přinášet co nejvíce poutavého čtení
a informací z místa, kde žijete, kde jste doma.
Třicáté výročí by určitě
stálo za pořádnou oslavu.
Ta předchozí jubilea jsme
oslavili například ve
Mlejně, při Koncertu pro
park, na Slunečním náměstí... Letos nám oslavy
překazil koronavirus. Abychom mohli být při oslavách třicátého výročí
STOPu alespoň trošku
spolu, připravili jsme pro
vás soutěž Praha 13 mýma
očima aneb Tady bydlím,
tady jsem doma.
Být někde opravdu doma
znamená daleko víc, než
považovat za svůj domov
jen prostor za vchodovými
dveřmi do svého bytu nebo domu. A my bychom byli moc rádi, kdybyste se s námi o své „doma“ podělili. Soutěžit můžete ve třech kategoriích: fotografie, obrázek, příběh. Každá z kategorií bude rozdělena
podle věku soutěžícího – do 8 let, do 15 let, od 15 let výše.
A protože jde o soutěž, jistě vás zajímají i ceny. Vyhrát můžete mobilní telefony, stavebnice Lego, velkokapacitní USB disky, fotoaparáty
pro malé fotografy, powerbanky... Uzávěrka soutěže, která není určena
profesionálním umělcům, je 10. května. Své práce (max. 5 fotografií,
obrázků nebo příběhů) nám můžete poslat na stop.soutez@praha13.cz,
poštou na adresu: Redakce STOPu, ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13,
158 00 Praha 13 nebo je přinést do informací v atriu radnice.
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2001

Všechny fotografie, obrázky i texty budou součástí výstavy k 30. výročí STOPu, jejíž vernisáž s předáním cen výhercům soutěže proběhne 31. května v atriu radnice.
A teď zpátky k našemu oslavenci.
Co mu říkáte vy, jeho čtenáři?
Tady je naše mini anketa:
• paní Hana J. (72 let)
Pro mě je dost důležitý. V Praze 13
bydlím poměrně krátce a ve
STOPu najdu spoustu informací.
Mám dost času, takže ho většinou
přečtu úplně celý. Jen bych potřebovala nějakou mapu. Když se
v něm píše o různých akcích, tak
adresa tam sice je, ale já stále ještě
nevím, jak se tam dostanu .
Ráda si přečtu i články ze škol
nebo z mateřinek. Občas žasnu,
co všechno učitelé pro děti připravují, kam s nimi chodí, jaké mají
dnes možnosti...
• Zuzanka B. (8 let)
Já bych potřebovala, abychom dostávali STOPy dva. Na konci je křížovka a my se o ní s bráchou pokaždé hádáme. Já už jsem vyhrála
vstupenku do zoo. Bylo to bezva. Teď ale nemám štěstí. Brácha vyhrál
také, vůbec ale nepřiznal, že jsem mu pomáhala. Šli jsme pak spolu
do mekáče. Ještě něco, byla jsem tam na fotce a babička nám pak ten
časopis sebrala.
• pan Petr G. (41 let)
Manželka tvrdí, že kromě sportovních zpráv nic nečtu. Samozřejmě
se mýlí . Občas mě „donutí“, abych se do toho časopisu podíval.
To když je tam něco ze školy, kam chodí naše dcera. Musím přiznat,
že když už ho mám v ruce, většinou se do něčeho začtu. Dost se mi
líbil například rozhovor s borcem, jméno už nevím, který běžel maraton a pak ještě hrál na nějaký hudební
nástroj. Myslím na housle. (pozn. red.
Český Forest Gump, březen 2019)
• paní Alena J. (30 let)
Já tady sice nebydlím, jezdím sem
do zaměstnání z druhého konce Prahy,
ale STOP znám. Kolega ho občas
přinese do práce, tak si ho na chvilku
půjčím. Hlavně se dívám do Kalendáře akcí. Teď se toho sice moc neděje, ale dříve byl plný. S dětmi jsme
tady byli na Čarodějnicích, byli jsme
se podívat i na veterány, tenkrát to
byla nějaká akce kousek pod radnicí
a také jsme sem zajeli, když byl
Koncert pro park.
• starosta David Vodrážka
Jsem samozřejmě rád, že naši občané dostávají zdarma do svých
schránek kvalitní periodikum, které jim spolu
s elektronickými médii poskytuje maximum informací o dění v naší
městské části. Kladně hodnotím i to, že se po celých třicet let podařilo
udržet jeho informativní, nepolitickou linii. Tato doba bohužel nepřeje setkáním, takže kulaté výročí STOPu nemůžeme nijak oslavit.
Tak alespoň touto cestou našemu zpravodaji přeji hodně spokojených
čtenářů.
Rádi bychom poděkovali za všechny příspěvky a fotografie, které
nám posíláte, ale také za dopisy. Ty kritické nám pomáhají, abychom
se snažili stále něco vylepšovat, ty pochvalné nám dělají radost. Jeden
takový, který je z 10. března, jsme si nechali na konec.
Milá redakce,
obdivuji vás všechny, že jste schopni za těchto nepříznivých podmínek tak
dobře novinářsky pracovat. Vím, že to není snadné. Vydržte, rád se časopisem z vaší ruky i hlavy probírám a seznamuji s tím, co jsem dosud neznal.
Děkuji vám všem a zdravím. Aleš Dupal
Eva Černá
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Proč je všude Karel?

Návštěva školy s virtuálním
průvodcem
V současné době, kdy je nutné minimalizovat kontakty, se ZŠ Janského
rozhodla přivítat všechny rodiče a žáky budoucích nultých a prvních
ročníků alespoň virtuálně. Virtuální prohlídku naleznete na webu školy
www.zs-janskeho.cz. Průvodce seznámí žáky a jejich rodiče s celou
školou, se sportovním areálem a technickým vybavením školy. Dále
představí unikátní vzdělávací program Step by Step – Začít spolu nebo
sportovní a jazyko-přírodovědné třídy. Pro bližší informace neváhejte
kontaktovat vedení školy na j.havlicek@zs-janskeho.cz, tel. 603 420 514.
Na všechny žáky se těšíme v novém školním roce.
Jan Havlíček, ředitel školy

Pohlednice, dopisy i dárečky
V druhém únorovém
týdnu se v MŠ Palouček ve
třídě Motýlků odehrál zajímavý program. Děti si společně s rodiči vybraly pohlednice, některé doma
napsaly i dopis. Všichni
Motýlci potom donesli
svá psaníčka k poštovní
schránce a sami si je odeslali. Na oslavu sv. Valentýna, jsme si ve školce
všichni užili Srdíčkový den.
Děti přišly v červeném oblečení a kromě zpívání a muzikoterapie jsme si udělali i diskotéku se
světelnými efekty, balonky a bublinkami. Domů si děti odnesly kamínky
se srdíčky a vyrobený dáreček pro rodiče.
Milan Štajer a paní učitelka Štěpánka

Zdokonalují se i při on-line výuce
Během minulého měsíce prošli studenti 5. ročníku Anglofonní základní
školy testováním prostřednictvím on-line testu s názvem TrackTest. Jde
o univerzální diagnostický test podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který testuje schopnosti studentů ve čtení, gramatice a poslechu.
Většina z nich nyní dosáhla úrovně B2 (student je středně pokročilý).
Pro naši školu je dobrou zprávou také to, že TrackTest je vytvořen pro
studenty vyššího věku a obchodní pracovníky po celém světě. Tomu také
odpovídá slovní zásoba a výrazy, které se v testu objevují.
Společnosti jako Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž a univerzity v Austrálii, Singapuru, Kolumbii a dalších zemích používají tento test k ověření anglické úrovně studentů či poten
ciálních zaměstnanců.
Žáci Anglofonní základní školy prokázali, že jejich jazykové znalosti
jsou pro univerzity v anglicky mluvících zemích po celém světě dostatečné. Navíc týden od týdne rostou. I přesto, že kvůli vládním nařízením
vyučujeme on-line.
Nick Doyon
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Karlovo náměstí, Karlův most, Karlova univerzita, Karlovy Vary... Proč
je všude Karel?! Co to bylo za Karla? Touto otázkou se po tři únorové
týdny zabývali při distanční výuce čtvrťáci z FZŠ prof. O. Chlupa.
Zjišťovali informace o jeho životě, o jeho nejvýznamnějších počinech. Zkoumání jim zpestřovaly různé hádanky, doplňovačky, křížovky, rébusy a videa.
Mnozí nalezli schovanou schránku u kostelíku v Krtni, který Karel IV. navštěvoval při cestě na Karlštejn a kam se děti v rámci zdravého pohybu vydaly, aby mimo jiné hledaly prvky románského stavebního slohu. Někteří žáci si prošli i gotické Nové Město pražské a s pomocí připravených úkolů ho zažili tak, jak nejspíš vypadalo za
Karla IV. Každý vybíral nejdůležitější informace a tvořil si postupně
plakát o Karlovi IV., českém králi a římském císaři, a portfolio své
práce. Děti si vlastníma rukama vytvořily například i papírovou věrnou
kopii svatováclavské
koruny nebo korunovační šaty.
Vrcholem celého
úsilí pak byla přeměna myšlenek
o Karlovi do trojrozměrného
díla. Každý umělec
se pokusil s pomocí
různého materiálu
ztvárnit život a dílo
Karla IV. Vznikly
tak keramické sochy, busty, stavby
z lega, papírové sochy a mnohé další
skvosty. Někteří umělci se rozhodli realizovat svou představu prostřednictvím hry Minecraft.
Všechna výsledná díla jsou k vidění na výstavě u vstupu do naší
školy. Velký dík patří samozřejmě autorům, ale i rodičům, bez jejichž
pomoci by tento projekt nemohl mít tak krásný výsledek. Výstava má
dvě části – skutečnou za okny školy a virtuální, kterou najdete na našem webu. 
Třídní učitelé 4. tříd FZŠ prof. O. Chlupa

Skupinová úkolovka aneb Poznej
Prahu 13
Nadále pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy,
které navíc podporují žáky s odlišným mateřským jazykem. Ve spolupráci s Proximou So
ciale a pod vedením
Evy Štychové proběhla
v prosinci a v lednu
v rámci projektu „51
kroků ke společnému
vzdělávání“ Skupinová
úkolovka.
Zúčastnilo se jí několik týmů nejen z FZŠ
Trávníčkova, které
s mapou a pracovním
listem putovaly po
Praze 13. Hledaly různé
památky, informace,
tvořily přesmyčky, kreslily a pořizovaly fotografie. Součástí bylo
i poučné povídání v několika jazykových mutacích. Vítězové jsou vybráni a slavnostní vyhlášení proběhne po otevření škol.
Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.
0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií. Eva Štychová

Karate Stodůlky v době covidové

Inspirující přednáška

Klub Karate Shikukai Praha působí ve Stodůlkách od roku 2001
a cvičí dvakrát týdně v ZŠ Mohylová. Stejně jako vloni nám do cvičení vlezla pandemie a vládní opatření školy zavřelo. I náš klub přešel
na on-line vyučování karate – on-line tréninky. Nejsou samozřejmě
ideální a nenahradí osobní cvičení v malé skupině, nicméně mohou
našim studentům zajistit kontakt s tímto bojovým uměním
a sportem. Tak, aby nezapomněli
techniky, názvy a další cvičení
potřebné pro jejich rozvoj a další
růst. Oddíly dětí, mládeže i oddíl dospělých využívají těchto
tréninků k sebezdokonalení
a alespoň částečnému kontaktu
s klubem a japonskými názvy.
Věříme, že již brzy (on-line tréninky běží bez přerušení již pět měsíců) se budeme moci účastnit
cvičení venku. Ti aktivnější využívají osobních tréninků dle platných
nařízení vlády ČR. Držte tedy palce nejen nám, ale všem ostatním
sportovcům ve Stodůlkách, abychom mohli co nejdříve cvičit naplno.
V létě nás čeká tradiční letní soustředění a další akce. Přihlásit se
můžete už teď, rozšířit naše řady a zlepšit své bojové schopnosti. Karate není jen sport, ale životní cesta a styl. Otevíráme oddíl dětí, mládeže a dospělých. Více na www.shikukai.cz.
David Vlk, Shikukai Praha

Někteří učitelé naší FZŠ Trávníčkova se ve dnech 2. a 3. března zúčastnili v rámci projektu 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání
on-line přednášky s francouzskými kolegy. Průvodcem byla společnost
Casnava, která učí pracovat pedagogy s cizojazyčnými žáky a připravuje pro ně různá školení.
První den přednášky byl zaměřen na představení vzdělávacího systému ve Francii. Zúčastnili se také rodiče cizinců, kteří se s námi podělili o své zkušenosti se zapojováním do školního dění a popsali, jak
velice důležitá je vzájemná interakce mezi školou a rodinou. Tématem
druhého dne bylo začleňování cizinců do vzdělávacího procesu. Podrobně jsme se seznámili s jednotlivými kroky inkluze ve Francii.
Přednášející nás inspirovali konkrétními příklady z praxe, ukázali metody, jak lze s cizinci pracovat, jak lze k začleňování přistupovat. Možnost vzájemné diskuze nabídla prostor pro srovnání inkluze v obou
zemích.
Ilona Žďárská

Názor zastupitelů
Zastupitelstvo i jeho výbory konečně mohou zasedat online
Zastupitelstvo městské části Prahy 13 schválilo návrh z dílny koalice
Zelených a Pirátů o změnách Jednacího řádu, který nově umožňuje
jednání Zastupitelstva a jeho výborů prostřednictvím videokonference,
tedy bez osobního kontaktu jednotlivých členů. Díky této změně se
mohou jednání zúčastnit distančně i osoby, které jsou v karanténě
nebo nucené izolaci. Zároveň se tím snižuje riziko nákazy nejen mezi
samotnými zastupiteli a členy výborů, ale opatření v konečném důsledku chrání i jejich blízké a sousedy – tedy všechny obyvatele Prahy 13.
Praha 13 byla jednou z posledních městských částí, která neměla
jednací řády upravené pro současnou pandemickou situaci, a jsme
proto rádi, že tento náš návrh zastupitelé přijali. Tím umožnili naší
městské části plnit své povinnosti vůči občanům i v této nelehké době.
Osobně považuji za potěšující, že shoda byla napříč všemi kluby
a návrh byl schválen jednomyslně – pevně doufám, že u smysluplných
změn chránících zájmy a zdraví našich občanů bude taková shoda
napříč politickým spektrem novou normou.
Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

Reakce klubu Zastupitelstva MČ Praha 13
Změna jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 13, která
umožnila zapojení online konference do jednání zastupitelstva, byla
projednána již v prosinci 2020 a byla výsledkem konsenzuální schody
napříč politickými kluby.
Není tedy pravdou, že Praha 13 byla jednou z posledních v Praze,
kdo tuto formu jednání schválil. Legislativní odbor MČ se touto problematikou zabýval v podstatě od jara a cílem bylo zpracovat materiál
tak, aby případně nemohl být soudně rozporován a splnil všechny
zákonné požadavky.
Situace ve věci možnosti distančního jednání zastupitelstva a rady
totiž není vůbec jednoduchá. Z důvodu právní jistoty je nutné dát si
velký pozor na zohlednění tzv. osobního výkonu mandátu. S tímto
zákonodárce počítá například v zákoně č. 90/1995 Sb., ale i v zákoně
č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze včetně výkladu k tomuto zákonu. Ne nadarmo vláda ČR schválila 30. listopadu 2020 návrh ministra vnitra na změnu zákonů o územních samosprávných celcích
včetně hl. m. Prahy, kde obcím, městským částem a krajům bude dána
nově právní jistota v možnosti distančního jednání zastupitelstva
a rady. Návrh novely příslušných zákonů není dosud ani schválen.
Za klub ODS Petr Zeman

Školní družina plná pohody
Sníh a mráz nás těšily i celý únor. Ve školní družině ZŠ s RVJ Bronzová nás tentokrát provázelo hlavně Království příšerek. Povedlo se
nám vyrobit příšerky kulaté, hranaté, okaté i zubaté, ale hlavně barevné a veselé. Z oblíbených stavebnic jsme pro ně postavili i různá
obydlí. Rychlost a postřeh jsme uplatnili při společné soutěži Dobble,
drobnými přáníčky jsme pozdravili naše důchodce, také jsme se veselili na Masopustním reji. S vyrobenými maskami a škraboškami jsme
soutěžili a tančili nejen ve třídě, ale také pro ostatní děti při on-line
vysílání. Společně jsme se snažili vytvořit radostné a pohodové prostředí i v této covidové době.
Vychovatelky ŠD

Letní tábory SK Hala Lužiny

Chceš zažít nová dobrodružství při plnění zajímavých a náročných
úkolů, přijmout nové výzvy, které tě přinutí občas překonat sám sebe
a naučí tě spolupracovat s novými kamarády? Pak neváhej a přihlas se
co nejdříve na náš tábor.
• 1. – 10. 7. Pevnost Boyard II
Tábor ve Sportovním areálu Monínec (Penzion Čertovka) je určen
pro děti od 6 do 15 let (nemusí být členy pořádajícího SK). Na programu jsou etapová hra Nová dobrodružství v pevnosti Boyard, sportovní hry, soutěže, koupání (bazén v místě), lanové aktivity, výlety...
• 31. 7. - 7. 8. Tábor pro rodiče s dětmi
Připravili jsme i pobytový tábor pro rodiče s dětmi od 2 let. Mohou se
zúčastnit i samotné děti od 6 do 10 let (nemusí být členy pořádajícího
SK). Místem konání je rodinný Penzion Zoja, (mezi Turnovem a Jánskými lázněmi). A program? Etapová hra Z pohádky do pohádky, bohaté sportovní vyžití nejen pro děti, možnosti výletů, bazén, lanové
centrum, lukostřelba...
• 23. – 27. 8. Příměstský tábor
„Před nástupem do školy rozhýbej mysl i svaly“
Tábor je určen pro děti od 6 do 14 let (nemusí být členy pořádajícího
SK). Připraveny
jsou jednodenní
poznávací a dobrodružné výlety
v Praze a Středočeském kraji. Na
děti čekají také
závody a soutěže
o drobné ceny,
luštění a kvízy,
společenské
a deskové hry,
kreativní činnosti,
sportovní hry nebo koupání.Více informací, přihlášky a pokyny
k úhradě účastnických poplatků najdete na www.skhalaluziny.wz.cz
nebo můžete kontaktovat hlavní vedoucí táborů Dášu Kolandovou na
kolandovadagmar@seznam.cz. Najdete nás i na Facebooku SK Hala
Lužiny Všesportovní oddíl.
Dagmar Kolandová
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2021
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Přikrmování vodních ptáků není
potřeba
Nejdůležitější je vědět, že dokonce i v zimě je v Praze pro vodní ptactvo dostatek přirozené potravy a právě ta je pro ně z hlediska výživy
nejvhodnější. Pokud krmíte ptáky pečivem, neprospíváte jim, ba právě
naopak.
Vodní ptactvo na pražských vodních plochách je oblíbenou atrakcí
zejména pro rodiny s dětmi a seniory. Častokrát se děti k nedělní procházce ani nenechají přemluvit, pokud jim neslíbíte, že půjdete krmit
labutě. Musíme vás požádat, abyste to nedělali. Přikrmování vodních
ptáků pečivem je pro ně vysloveně škodlivé a má i pár dalších negativních důsledků pro okolní přírodu. Sůl obsažená v pečivu je pro ptáky
jedovatá, stejně jim škodí cukr, velké kusy tvrdého pečiva mohou ptákům poranit jícen, staré pečivo bývá často plesnivé (ani si toho nemusíte všimnout) a plísně jsou pro ptáky silně toxické....
Více informací získáte na www.praha-priroda.cz/aktuality
-red-

Byla zahájena závěrečná etapa
revitalizace
Ve středu 24. února byla zahájena třetí, tedy závěrečná etapa revitalizace vnitrobloku Fingerova. Projekt rekonstrukce celého vnitrobloku
byl v roce 2018 projednán s veřejností v rámci místní Agendy 21.
V minulých etapách proběhla rekonstrukce dětského a sportovního
hřiště, v rámci poslední etapy bude kompletně zrekonstruována cestní
síť v západní části vnitrobloku, která je v téměř havarijním stavu. Součástí rekonstrukce budou také terénní a parkové úpravy včetně výsadby dřevin a trvalek.
Přívětivější tvář získá i prostranství před základní školou, kde bude zmodernizována zpevněná plocha,
dojde k odstranění kruhových záhonů v havarijním
stavu a barevně bude plocha ladit s budovou školy.
Před sochou „Kamenožrouta“ je počítáno s novým, velkým kruhovým záhonem, okolo kterého budou lavičky. Zůstane zde zachován živičný povrch, který hojně využívaly děti pro
nácvik svých dovedností na in-linech. Nově koncipovány budou také
oválné, vyvýšené záhony. Ty budou srovnány s terénem a před školou
tak vznikne další odpočinková zóna s lavičkami a odpadkovými koši.
Obnova cestní sítě se v první fázi bohužel neobejde bez rozsáhlých
bouracích prací, které budou prováděny postupně tak, aby mohl být
zachován částečný průchod vnitroblokem a přístup ke škole. Stave
niště bude vždy ohraničeno oplocením a ve vnitrobloku budou rozmístěny informační cedule s upozorněním na nutné uzavírky. Termín
dokončení stavby je stanoven na podzim letošního roku, ale pro případ nepříznivých klimatických podmínek je nutné počítat s určitou
rezervou.
Prosíme o vzájemnou ohleduplnost, aby stavba mohla být zdárně
a v co nejkratší době dokončena.
Odbor životního prostředí

V dubnu začne cyklická deratizace
Odstranění některých stromů
pomůže těm ostatním
V únoru začala údržba břehového doprovodu Prokopského potoka.
Správu zmíněného potoka zajišťuje Odbor ochrany prostředí Magi
strátu hl. m. Prahy. Důvodem kácení je uvolnění perspektivních
vzrostlých stromů, zejména dubů letních. Tento zásah je dle sdělení
výše uvedeného odboru důležitý z hlediska lepšího osvětlení nejen korun stromů, ale také spodních částí kmenů, pomůže ke zlepšení růstu
a posílení dobrého zdravotního stavu. Osvětlené kmeny jsou také příznivější z hlediska biodiverzity bezobratlých živočichů. 
Jana Gilíková
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Hlavní město Praha bude i letos zajišťovat cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.
Bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace
vydané Státním zdravotním ústavem. Dodržování správného postupu
garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy, na kterou se můžete s případnými dotazy k této problematice obracet.
Jarní a podzimní deratizaci bude jako každý rok provádět i městská
část Praha 13 a to na plochách veřejné zeleně, které má ve správě.
Současně je nutné, aby takto postupovali i ostatní vlastníci a správci
jednotlivých objektů, kteří jsou podle zákona o ochraně veřejného
zdraví za provedení pravidelné deratizace odpovědní.
-red-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.
3. 5.

Kuchařova – křižovatka s ul. Svitákova

5. 5.

Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci

6. 5.

Trávníčkova – rozšířený chodník proti č. 1764

10. 5.

Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků

12. 5.

K Fialce – plocha u č. 1219

13. 5.

K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u tříděného
odpadu)

17. 5.

Husníkova – parkoviště u trafostanice

19. 5.

Vlachova – chodník proti č. 1511/8

24. 5.

Sezemínská – parkoviště u trafostanice

26. 5.

Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

31. 5.

Volutová – parkoviště proti č. 2518/6

Dejte bioodpadu druhou šanci

Sběr biologického odpadu
Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
NE živočišné zbytky!
datum hodina
10. 4.

FOTO: FOTOLIA

datum stanoviště

stanoviště

K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha
9.00–12.00
u kontejnerů na tříděný odpad)

Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) se přednostně kompostuje.
Pokud občan nevlastní kompostér, či nemá místo na založení kompostu, může si na bioodpad objednat nádobu. Bioodpad může též
odvézt do nejbližšího sběrného dvora, přímo do stabilního sběrného
místa pro sběr bioodpadu, do kompostárny HMP ve Slivenci, případně odložit do přistavovaných kontejnerů na bioodpad, kterých
nám v letošním roce magistrát přidělil o polovinu méně.
Od 1. 1. 2020 je služba svozu rostlinného bioodpadu zvýhodněna díky
záštitě města téměř o 50 %.
Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

četnost obsluhy/
objem nádoby

1x za 2 týdny

1x za týden

2x za týden

10. 4.

13.00–16.00 Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7

120 litrů

56 Kč

112 Kč

224 Kč

16. 4.

15.00–18.00 K Sopce

240 litrů

90 Kč

179 Kč

359 Kč

23. 4.

15.00–18.00 Melodická – křižovatka s ul. Operetní

24. 4.

Nádobu na bioodpad lze objednat v celoročním nebo sezonním svozu
(duben až říjen) a to na bioodpad@praha.eu, registrační formulář najdete na https://bio.praha.eu/formular/.

9.00–12.00 5. máje – plocha u č. 325/55

24. 4.

13.00–16.00 U Kašny – odstavná plocha

24. 4.

13.00–16.00 Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků

15. 5.

9.00–12.00 K Fialce – plocha u č. 1219

15. 5.

13.00–16.00 K Sopce – zpevněná plocha

15. 5.

13.00–16.00 nám. Na Lužinách

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

Mobilní sběrný dvůr
Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno
a příjmení, adresu, druh a množství odpadu.
MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde
mohou zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně, suť.
datum hodina
24. 4.
1. 5.

stanoviště

10.00–16.00 Mládí – parkoviště proti č. 824
10.00–16.00 Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
Michaela Líčková

Do sběrné nádoby na bioodpad patří:
• zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
• květiny
• tráva, plevel, drny se zeminou
• papírové proložky od vajec
• košťály a celé zbytky rostlin
• větve keřů a stromů
• sláma, seno
• kůra, štěpka, piliny a hobliny
Upozorňujeme, že uvedené bioodpady musí být prosté ostatních příměsí, např. stavební suti, plastů (včetně pytlů sloužících k přepravě) či
jiných nerozložitelných příměsí, neboť celý obsah nádoby by byl znehodnocen.
Do sběrné nádoby na bioodpad nepatří:
• maso, kosti, kůže, vývary
• zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují
suroviny živočišného původu
• jedlý olej a tuk
• zbytky z kuchyní (pečivo, knedlíky, těstoviny)
• mléčné výrobky
• zvířecí trus, moč a hnůj, podestýlka
• uhynulá zvířata

-red-
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STŘÍPKY
DĚTI OSLAVILY VALENTÝNA
PO AMERICKU. V Anglofonní

základní škole se díky našim zahraničním lektorům děti kromě
klasické výuky seznamují také se
zvyky a tradicemi z anglicky
mluvících zemí, především pak
z Ameriky. V únoru jsme dle
tamní tradice s žáky oslavili Den
svatého Valentýna. Stejně jako
v zámoří vyrobili svým spolužákům valentýnské karty s přáním
a přinesli sladkosti. Děti tak už
vědí, že by si na Valentýna měly
vždy najít čas na své kamarády,
spolužáky i blízké a ukázat jim,
že je mají rádi. Stačí i drobné
valentýnské přání, které udělá radost každému. A zabere jen pár
minut. 
Alexandria Vogl

KDYŽ SE POTKÁVAJÍ GENERACE, DĚJÍ SE ZÁZRAKY! Obecně
prospěšná společnost Mezi námi podporuje setkávání lidí všech
generací. Z Prahy 13 se do jejích projektů zapojily například Dům
sociálních služeb Lukáš nebo Mateřská škola U Rumcajse. Klienti
denního stacionáře a děti z mateřinky spolupracují už poměrně
dlouho a z ohlasů víme, že jejich spolupráce je oboustranně přínosná.
I v době pandemie na sebe stále myslí, posílají si navzájem dárečky,
vzkazy nebo obrázky. „Děti z Mateřské školy U Rumcajse se zapojily
také do naší Pohádkové soutěže. V lednové soutěži o nejlepší Pohádkovou aktivitu měsíce obsadily 3. místo. Získaly nejen diplom, ale i hezkou cenu,“ řekla Klára Peterková z Mezi námi, o.p.s. Gratulujeme.
Více na www.mezi-nami.cz.
-če-

DO DIVADLA V DOBĚ COVIDOVÉ? U nás v Mohylce to není problém. Hodit se do gala, učesat, připojit se a hurááá... Třída 5.B se
v pátek 5. března vydala na on-line divadelní představení Malý princ
Hudebního divadla dětem. V 10.30 jsme už všichni seděli na svých
sedadlech a nechali se vtáhnout spolu s Malým princem do děje. Byla
to vítaná změna a všichni jsme si to užili. Vřele doporučujeme!

Martina Červenková

ÚSPĚCHY V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ. I přes nepříznivou situaci
se žáci ZŠ Janského zapojili do zeměpisné olympiády. Využili jsme
dobré technické vybavení školy, které umožnilo uspořádat soutěž
on-line. Olympiády se zúčastnily třídy celého druhého stupně. V základním kole byly práce našich žáků velmi dobré a porotci vysoce
hodnocené. Díky tomu nakonec postoupilo do okresního kola, které
bude zaštiťovat Masarykova univerzita v Brně, sedm našich žáků.
Všem držíme palce a přejeme mnoho úspěchů.
Jan Havlíček, ředitel školy
JAK SE MALUJE
PŘI ON-LINE
VÝUCE. Děti v An-

glofonní základní
škole mají elán do
malování i při distanční výuce. Na
novou formu práce
se rychle adaptovaly.
Každou hodinu se
učí malovat něco
jiného. Jednou si
zkouší kresbu postavy, podruhé se učí fígle, jak malovat zvířátka, jindy zase skládají origami. A nám dospělým tak může v této těžké době zlepšit náladu nezlomný dětský úsměv. Jsou to prostě nadšení „bojovníci“ a my jim
držíme palce! 
Lenka Staňková
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STŘÍPKY

DOBROU CHUŤ S POHÁDKOU. Báječné paní kuchařky v naší ZŠ
Mohylová nejenže skvěle (a také zdravě!) vaří, ale snaží se dětem pobyt v jídelně všelijak zpříjemnit. Ty se pokaždé těší na jejich velmi
vtipné a tematicky doladěné převleky. Vždy s ohledem na události během roku, na týdenní menu podle
různých zemí
a stylů apod.
V současné době
prvňáčkům a druháčkům zpříjemňovaly jejich osamělé obědy
parádními háčkovanými figurkami
z pohádek. Místo
spolužáků vítala
děti v jídelně každý den jiná dvojice – Pat a Mat,
Mach a Šebestová, Spejbl a Hurvínek... Každá dětem vykouzlila
úsměv na tváři a přinesla s sebou dobrou náladu malým i dospělým.
Moc děkujeme! 
Míša Houšková

MASOPUST PRO PRVŇÁČKY. My, páťáci z Mohylky, jsme se těšili,
jak se budeme starat o své prvňáčky a kvůli koronaviru se s nimi ani
nevidíme. Už se nám po nich začalo stýskat a tak jsme pro ně uspořádali masopustní karneval on-line. Namaskovaní k nepoznání jsme se
připojili do jejich vyučování. To bylo překvapení a povyku. Každý hledal, která maska je právě ten jeho páťák. Když ho našel na obrazovce,
dostal od něj navrch ještě hádanku. Veselou hodinu jsme uzavřeli velikým loučením a máváním. Byla to opravdu povedená taškařice.

Marie Procházková, ZŠ Mohylová

PANTERKY VSTUPUJÍ DO PLAY-OFF. Florbalistkám Panthers
skončila základní část sezony a v nejvyšší ženské soutěži je po roce
opět čekají vyřazovací boje. Právě s dlouhodobou částí sezony mohou
být svěřenkyně Jaroslava Jelínka spokojené, dokázaly v ní totiž porážet
výkonnostně stejně postavené soupeře, zle potrápit některé favority
a i díky tomu si postup do play-off zajistily několik týdnů dopředu.
Navíc se mohly kromě tradičních opor spolehnout i na několik mladých florbalistek, které pravidelně přispívaly do kanadského bodování
a nejeden vyrovnaný duel samy rozhodly. Před chystaným čtvrtfinále
je vše otevřené a šance na historický postup není ztracená. Spolu
s nimi můžete doufat v premiérové semifinále – alespoň na dálku prostřednictvím sociálních sítí Panthers Praha. Play-off začíná už o druhém dubnovém víkendu.
Tomáš Pauček

MATEMATIKA A ANGLIČTINA RUKU V RUCE. Žáci ZŠ Mohylová se seznamují s matematickými vztahy a zákonitostmi pomocí příběhů a pomůcek, které vymyslel profesor Hejný. K oblíbeným výukovým hrám patří autobus, který dává dětem příležitost statisticky
zaznamenávat počty nastupujících a vystupujících cestujících. Od třetí
třídy mají děti prostor vyprávět autobusová dobrodružství i anglicky,
procvičují si tím nejen anglické názvy čísel, ale i barev a zvířat, která
autobusem vozí.
Angličtinářky ZŠ Mohylová
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2021
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Komplexní údržba komunikací
datum

seznam ulic

12. 4.
4. 10.

Flöglova, Hábova (plus parkoviště
a odbočka k jeslím), Heranova,
Hostinského (plus parkoviště a odbočka
k mateř. škole), Kálikova, Klukovická,
Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448,
Šostakovičovo náměstí, Vackova
(plus 3 parkoviště), Vlachova

13. 4.
5. 10.

Chalabalova, Kocianova (část), Kovářova,
Kuncova, Lýskova (Chalabalova –
Jeremiášova), Mládí (Kovářova – nám. Na
Lužinách), NN 3444 (část), NN 3447 (část)

14. 4.
6. 10.

Fantova, Horákova (bez slepého úseku
a parkoviště), Kettnerova, NN 1798,
Trávníčkova

15. 4.
7. 10.

Bellušova (bez parkoviště u Chlupova
– Mukařovského), Holýšovská, Chlupova,
K Zahrádkám (Armády – č.p. 1026/47),
Neustupného, NN 3452 (přední část
parkoviště), Nová kolonie (část), Symfonická,
Melodická, Operetní, Smetáčkova

16. 4.
8. 10.

Archeologická (Mukařovského
– NN 3454, Zázvorkova – konec,
Bronzová – konec), Bronzová, NN 3453
(parkoviště u metra), NN 7269 (spojka
Bronzová – Zázvorkova), Sezemínská,
U Jezera (plus 2 parkoviště), Zázvorkova

19. 4.
11. 10.

Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),
Kolovečská (vč. parkovišť – mimo
2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova

20. 4.
12. 10.

Archeologická (Zázvorkova
– Jeremiášova), Böhmova, Modrá,
Mohylová, NN 3091, Píškova, Zvoncovitá

21. 4.
13. 10.

Husníkova, (včetně otočky – parkoviště),
NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý
vršek, V Hůrkách

22. 4.
14. 10.

Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část),
Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod
Hranicí), Seydlerova, Volutová (plus
parkoviště)

23. 4.
15. 10.

Běhounkova, Blattného, Dominova,
Kodymova (bez spojky do ulice Pod
Hranicí), Mezi Školami, NN 4541 (plus
poslední oddíl parkoviště), Nušlova

26. 4.
18. 10.

Drimlova (Janského – slepý úsek),
Herčíkova, Janského (Červeňanského
– Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště
u Janského mezi Drimlova
– Červeňanského)

27. 4.
19. 10.

Borovanského, Janského (Kurzova
– Prusíkova), Klausova, Kurzova,
Netouškova (pouze rameno do ul.
Klausova), Přecechtělova (Kurzova
– Janského)

28. 4.
20. 10.

Bašteckého (bez úseku kolem parku),
Janského (Červeňanského – Prusíkova),
Pavrovského (plus 2 parkoviště),
Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova
– Pavrovského)

29. 4.
21. 10.

Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla,
Nad Dalejským údolím (část), Raichlova
(bez dvou slepých úseků), Švejcarovo
náměstí

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou
vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je
třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje
(zejména slepé úseky komunikací), budou umístěny přenosné dopravní značky IZ 8a, 8b „Zóna
s dopravním omezením“, které vymezují rozsah
platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou
umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a–B28)
a stejně tak jediná značka (IZ8b–B28 konec) tento
úsek ukončuje. Pokud řidiči nebudou v uvedených
dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií
a zároveň budou jejich vozidla odtažena. Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí.
Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních
komunikací.

INZERCE

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.

Archeologická 2256, 155 00 Praha 5
T: 251 556 580 E: info@ocluziny.cz W: www.ocluziny.cz
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Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

10.08.2020 8:51:13

HASIČSKÉ OKÉNKO
Historie SDH Třebonice

Rok s covidem

Za normálních okolností bych vás dnes informoval o činnosti mladých hasičů, kteří by se po zimní přestávce soutěžní hry Plamen
zúčastnili každoročního Zimního poháru v uzlování.
Taktéž bych vás určitě pozval na každoroční Den otevřených dveří
u příležitosti svátku sv. Floriána a v neposlední řadě na tradiční pálení
čarodějnic. Nic takového. Bohužel s narůstajícím počtem nakažených
přišlo i množství tvrdých opatření a vládních nařízení. Šíření koronaviru ovlivnilo život a dění i v našem sboru. Nařízení vlády a doporučení ministerstev bylo jedno z prvních důležitých rozhodnutí, které 
ze dne na den ovlivnilo zaběhnutý chod naší jednotky. Už je to dlouhá
roční přestávka, kdy šířící se nemoc změnila životy nás všech.
Naše jednotka opět slouží čtyřiadvacetihodinové služby a to z důvodu zabezpečení akceschopnosti pražských hasičů, jejichž početní
stav se kvůli onemocnění covid-19 snižuje. Přesto jsou členové jednotky schopni zajišťovat akceschopnost HZS s možným výjezdem ze
své základny do dvou minut.
Od začátku roku vyjížděla jednotka k sedmi zásahům. Většinou se
jednalo o technický zásah, jednou, a to první hodinu nového roku,
k požáru.
Vladimír Kos, SDH Stodůlky

V 90. letech předminulého století se zrodila u občanů Třebonic myšlenka založit v obci hasičský sbor. Ustanovující valná hromada 21. 6.
1896 schválila v počtu 25 lidí stanovy sboru. Ty byly zapsány výnosem
c.k. místodržitelství dne 15. 10. 1896 a na základě toho se sboru dostalo zemské subvence v částce 120 zlatých. V roce 1897 zakoupil sbor
požární stříkačku, která byla vysvěcena u příležitosti poutě na Krtni.
Za první světové války došlo k přerušení veškeré činnosti sboru.
V poválečných letech byla zmotorizovaná stříkačka a k 30 letům trvá
ní sboru byla předvedena na veřejném cvičení. V letech okupace nebyly prováděny žádné zápisy v kronice sboru. V roce 1945 získal náš
sbor opuštěný automobil značky Opel Blitz, který členové dali dohromady. Tento automobil sboru velmi dlouho sloužil.
V poválečných letech zaznamenal náš sbor velký rozmach. Z původního hasičského sboru vznikl jednotný
Svaz požární ochrany. Od
základů se změnilo i financování, potřebné náklady
hradil stát. Naše organizace
začala opět aktivně žít
v 70. letech minulého století,
kdy se mimo mužů začaly do
činnosti zapojovat i ženy.
Utvořily se i dětské kolektivy
které sbíraly zkušenosti v soutěžích. Na počest zakládajícího člena
proběhl v roce 1976 na louce u rybníka nultý ročník Memoriálu Josefa Holečka. Začal rozmach i techniky a sbor získal požární automobil a stříkačku. V dalších letech se rozrůstá činnost jak sboru, zásahové
jednotky, tak i dětí, které se zapojují do hry Plamen. Požárnímu
sportu se věnují nejen muži ale i ženy.
V roce 1991 se mění stávající název organizace na sbor dobrovolných hasičů. Zažíváme další rozmach naší činnosti a získáváme i sportovní hřiště pro účely tréninků hlavně dětí a mládeže. Na rok 1996 připadly oslavy 100 let založení sboru, kdy náš sbor získává svůj prapor.
Na tento rok připadají oslavy 125. výročí založení sboru. Doufejme,
že situace dovolí tyto oslavy uspořádat. 
Marta Horáková,starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE
Dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v době
mimořádných opatření

V měsíci březnu došlo v souvislosti s významně
zhoršenou situací v celé zemi ke zpřísnění opatření.
Naši strážníci zahájili důsledné kontroly zaměřené
zejména na nošení ochrany dýchacích cest v místech, kde je to mimořádným opatřením striktně uloženo. To se týká
i veřejně přístupných míst a zastávek MHD na území Prahy, nikoli je-

nom vnitřních prostor staveb. Důrazně upozorňujeme, že je dále zakázáno požívat alkoholické nápoje na veřejnosti, bezdůvodné noční
vycházení po deváté hodině večerní a na území Prahy 13 jsou (k datu
redakční uzávěrky) uzavřena i dětská hřiště a sportoviště, která zřídila
MČ Praha 13. Žádáme tímto všechny občany o respektování nastavených pravidel, aby nedocházelo ke stále častějším konfliktům se strážníky městské policie, kteří jsou povinni dodržování nařízení po občanech vyžadovat. 
Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Z DENÍKU POLICIE ČR
 Počet páchaných trestných činů ve Stodůlkách klesá.
Je to způsobeno hlavně pro řadu občanů nepopulárními
vládními opatřeními. Alespoň takto to vnímáme. Zejména zákazem pohybu mezi okresy a přítomností více
policistů tzv. v ulicích, kteří provádějí kontroly na příjezdových cestách do Prahy. Na těchto kontrolách se podílejí
také příslušníci našeho oddělení. Nicméně kriminalita
nikdy úplně nevymizí. Hodně páchají trestné činy tzv.
kapsáři. Vybírají si zejména starší občany, resp. seniory,
kteří nejsou tak ostražití. Vždy, když jdu do obchodu, tak
pozoruji, kolik lidí si dává svoji tašku, kabelku apod. do
pojízdného košíku. Takové osoby se většinou stávají terčem těchto pachatelů, kteří je okradou zejména v době,

kdy vybírají nějaké zboží a nedávají pozor na své věci.
Např. při výběru zeleniny. Takřka všechny obchody ve Stodůlkách mají kamerový systém, avšak identifikace pachatele v dnešní době, kdy všichni musí nosit roušky, je velmi
složitá. Nenechávejte své věci bez dozoru a rozhodně neodkládejte své tašky s peněženkami a dalšími věcmi do
nákupního košíku.
 Internetová kriminalita je, co se týče počtu spáchaných
trestných činů, hitem. Odhaduji, že co do počtu spáchaných
trestných činů předbíhá i krádeže na osobách. Opět jsme
zaznamenali případ, kdy poškozené přišla na její e-mail
zpráva, která se tvářila jako zpráva od její banky. Banka jí
zde sdělovala, že je třeba aktualizovat její údaje. Poškozená

se odkazem v e-mailu přihlásila do internetového bankovnictví, o kterém se domnívala, že je pravé. Na této falešné
přihlašovací stránce vyplnila všechny informace ke své platební kartě. Neznámý pachatel poté zřejmě kartu zkopíroval, resp. vytvořil její kopii a vybral její finanční prostředky
v zahraničí. Tomuto případu se dá předejít zejména tak,
že pokud vám přijde zpráva z vaší banky s takovýmto požadavkem na e-mail, pak se nepřihlašujte do internetového
bankovnictví pomocí odkazu v e-mailu, ale přihlaste se
klasicky do internetového bankovnictví. Pokud vám banka
pošle nějakou zprávu na e-mail, měla by být k nahlédnutí
i v tomto internetovém bankovnictví.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna
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FINANČNÍ PORADNA
Skončila doba levných hypoték?

I když index průměrných úrokových sazeb českých hypoték v posledních měsících setrvale klesal a v lednu dosáhl hodnoty 1,94 %, pokračování trendu je nepravděpodobné. Několik bank už přikročilo k navýšení sazeb. Na trhu s hypotékami začíná panovat nervozita, jakým
tempem budou úvěry na bydlení zdražovat. Je k tomu důvod?
To a mnohem víc se dočtete na následujících řádcích.
Nejprve se krátce ohlédněme zpět na dynamiku vývoje úrokových
sazeb u hypoték. Nejvýraznějším rysem je dlouhodobá tendence snižování sazeb, byť s výkyvy směrem nahoru. V posledních 15 letech
dosáhla průměrná sazba rekordních hodnot kolem 5,8 % v dobách
globální hospodářské krize v roce 2008. K nárůstu pak došlo už jen
v letech 2017 až 2019 z úrovně 1,8 % na 3,0 %. Následoval další pokles, který v současnosti podle všeho vrcholí. Lze očekávat, že i v případě zvyšování úrokové hladiny nedojde v dlouhodobém horizontu
k prolomení hranice 5 % – průměrná výše úrokové sazby bude spíše
kolísat v rozmezí 2 až 4 %.
Nejde tu jen o statistiku nebo historii. Predikce vývoje sazeb a práce
s různými variantami by měly být praktickou součástí finančního plánování a hrát roli při rozhodování o koupi nemovitosti, je-li pořizována prostřednictvím hypotečního úvěru. Pokud si teď totiž vezmete
hypotéku ve výši 5 mil. Kč se sazbou 1,99 %, budete při splatnosti
30 let měsíčně splácet 18 481 Kč. Může se ale stát, že za 5 či 8 let od
banky dostanete sazbu 3,5 %, což by splátku zvýšilo na 22 452 Kč. Při
sazbě 5 % pak na 26 841 Kč. Čím vyšší hypotéka je, tím je přirozeně
větší rozdíl při pohybu sazeb. Proto je důležité brát při rozhodování
i tento aspekt v úvahu.
Roli by měl hrát zvláště při volbě délky fixace, tedy období, po které
banka garantuje platnost předem dohodnuté úrokové sazby. Škála fixací je široká – pohybuje se od 1 roku do 10 let i více. Nejčastěji však
s klienty volíme 5 až 10 let, hlavně podle toho, zda plánují realizovat
mimořádné splátky, nebo dokonce nemovitost prodat a úvěr splatit.

Ze zákona mají spotřebitelé právo na bezplatnou mimořádnou
splátku až do výše 25% jistiny ročně. Pokud je splátka vyšší nebo častější, je třeba počítat se sankcí, která se odvíjí i v závislosti na době fixace – čím delší doba zbývá do konce fixace, tím vyšší sankce bývá.
Pokud se naopak chcete držet splátkového kalendáře a nehodláte se
nemovitosti zbavovat, dávají za současných podmínek smysl delší fixace. Po celou dobu budete mít jistotu dohodnuté splátky. Jistota je
ovšem vykoupena poněkud vyšší sazbou.
Riziko výraznějšího nárůstu měsíčních splátek se týká primárně
nadprůměrných úvěrů, kde může jít o dost tisíc korun. Na takové hypotéky ovšem standardně dosáhnou jen klienti s dostatečnými příjmy
(bonitou), které banky s ohledem na doporučení České národní banky
detailně prověřují. Mají-li tito klienti vysoké příjmy nyní, je pravděpodobné spíše to, že je za několik let (v době hypotetického navýšení
splátek) budou mít ještě vyšší, takže by se neměli dostat do problémů
se splácením. Platí to o to víc, zohledníme-li vliv inflace, která na
jedné straně znehodnocuje peníze včetně vašich úspor, na straně
druhé zlevňuje úvěry a reálně snižuje splátky. Pokud vedle sebe postavíme vývoj úrokových sazeb u hypoték a vývoj inflace, zjistíme, že
např. v „rekordním“ roce 2008, kdy úroková sazba překonala 5,8 %,
inflace dosahovala 7 %. Reálně si tedy lidé půjčovali od bank zadarmo,
a ještě na tom vydělali. Podobná situace byla v posledních měsících se
sazbami kolem 2 % a inflací nad 3 %.
Problematika inflace a růstu úrokových sazeb má výrazný makroekonomický a v neposlední řadě politický rozměr. Stěží si lze představit, že by vlády a centrální banky v situaci raketově rostoucího zadlužení akceptovaly výrazné zvyšování úrokových sazeb. Ani stát, ani
firmy, ani řada jednotlivců by totiž takovou zátěž nezvládli. Radikálního zvýšení sazeb se proto není třeba příliš obávat. Hypotéky jsou
a nadále budou výhodným nástrojem k pořizování bydlení a dlouhodobému budování rodinného majetku.

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

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
Úzkosti – když nás tělo neposlouchá, protože jsme přetíženi na duši

„Dobrý den, paní doktorko, v práci se mi přihodila nečekaná událost – najednou jsem se při prezentaci u šéfa roztřásla, udělalo se mi špatně, točila se mi
hlava, nemohla jsem dýchat. Nadřízený mi zavolal záchranku. V nemocnici
mi udělali spoustu vyšetření. Všechny byly ale v pořádku. Dostala jsem jen léky
na uklidnění a poslali mě domů. Nyní mám ale strach, co když se ta situace
bude opakovat? Co mám dělat? Léky jíst nechci.“
„Dobrý den. Dlouhou dobu se rozhoduji, že se rozvedu. Naše manželství je
dávno nefunkční, muž měl několikrát jinou partnerku, děti jsou dospělé. Toho
rozhodnutí se ale bojím. Bojím se žít sama, neumím to. Žádost o rozvod jsem
podala, ale tělo mě zradilo. Najednou se velmi zhoršilo moje onemocnění páteře, téměř nemůžu chodit, jen s berlemi, musím zůstat v pracovní neschopnosti. Jak to sama zvládnu?“
Ano, naše tělo nám i takto může dávat informace, jak se cítí naše
duše. Zvýšený stres, zátěžová situace nebo jen naše úzkostné vnímání pro jiné lidi běžné situace. Všechny naše emoce se sčítají a někdy nás jejich součet přece jen krátkodobě nebo dlouhodobě zmůže
a vyřadí nás z našeho běžného života. Všichni to známe – např. protivná prodavačka, náročná porada, ujede mi autobus a navíc se mi
roztrhnou punčocháče, dítě přinese ze školy poznámku, manžel vrčí,
že je připálená večeře a už mě přinejmenším bolí hlava. Po roce
proticovidových opatření, kdy všechno je jinak a už jen ta dlouhá
doba, po kterou nemůžeme dělat pro nás spoustu kompenzačních
aktivit, je chronický, dlouhodobý celospolečenský stres. Opravdu do
toho stačí už jen ta pověstná poslední kapka a organizmus kolabuje.
Navenek to může vypadat jako infarktový stav, který často okolí vyhodnotí, že je třeba volat záchranku a odvézt dotyčného do nemocnice. Ve všech případech je potřeba nejprve vyloučit somatické příčiny a nepodceňovat pečlivé interní vyšetření, EKG, neurologa,
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rehabilitaci atd. Když se základní zdravotní hlediska jako důvod potíží vyloučí, je nejpravděpodobnější, že důvodem selhání organizmu
je skutečně psychické emoční přetížení. Každému z nás se něco podobného může stát, když se přepíná, neřeší svoje emoční zátěže
a nepracuje na odstranění důvodů nespokojeného života. Jsou jedinci, kteří mají větší sklon k úzkostnému prožívání geneticky zakódovaný. Tito lidé mívají často tendence se situacím, které u nich
vyvolávají úzkosti, vyhýbat. Bohužel se ale vyhýbáním aktivnímu řešení potíží (tj. vyhýbáním se těm úzkostným situacím) dostávají do
bludného kruhu a stav se často stále zhoršuje. Protože aktuálně je
opravdu emočně celosvětově náročná doba a stresu stále přibývá,
přibývá i lidí, kteří mají úzkostné pocity, často schované do potíží
těla – bolesti zad, bolesti hlavy, třes, motání hlavy, hučení, dechové
potíže atd.
Z oboru psychoterapie určitě pomůže zařazení kognitivně behaviorálních postupů – KBT (speciální psychoterapeutický směr). Hlavním
principem je nevyhýbání se dané úzkostné situaci, ale také ne skok po
hlavě do nejnáročnějšího. Je potřeba postupně, pravidelně se tréninkově vystavovat co nejmenší možné úrovni zátěže se zajištěním bezpečného zázemí. Možná obtížně srozumitelný popis velmi jednoduché techniky. Přirovnám to k postupnému otužování se. Také není
moudré skočit netrénovaně do ledové vody, když se chceme stát
úspěšně otužilcem. Celým postupem podpůrných technik KBT terapie určitě bezpečně provede každého, kdo se dostal do takto nepříjemné situace, kvalitní psychoterapeut. Psychoterapii je možné podpořit odpovídajícími léky, ale u práce s nadměrnou úzkostí nejsou
vždy nutné. Odbornou psychoterapií tyto nepříjemné stavy úzkosti
nezmizí, ale mohou se zmírnit do úrovně, která nám nebude komplikovat život.
Všem čtenářům časopisu STOP přeji zdraví duše i těla ☺.

Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Z Hájů přes Pitkovice do Uhříněvsi
S elánem vykročte ze stanice metra Háje od bronzového sousoší
Kosmonautů Vladimíra Remka a Alexeje Gubareva. Je oslavou jejich
společného letu do vesmíru v roce 1978. Tehdy se dokončovala výstavba konečné stanice trasy C metra, která tak nesla jméno „Kosmonautů“. Dojděte k semaforům, pak stále rovně podél ulice Opatovské
k autobusové zastávce Horčičkova a za ní ulicí Hlavatého. Na jejím
konci se dejte do první odbočky vpravo pěšinou mezi školou a domy.
Vyjdete na rozcestí, vpravo je jeden z několika Milíčovských rybníků
– Křtiny. Po přejití brodu po kamenech se dejte vlevo až na hráz Milíčovského rybníku. Naproti němu je další rybníček Kančík. Na rozcestí se dovíte, že Milíčovský les je evropsky významná biologická lokalita s mokřady, tůněmi a starými stromy. Žije zde asi 335 druhů
motýlů. Po naučné stezce dorazíte k dalšímu ze soustavy Milíčovských rybníků – Homolce, na jehož hrázi roste dvanáct nádherných
památných dubů letních. Od roku 2007 rybník neslouží k chovu ryb
a díky tomu se zvyšuje populace obojživelníků např. ropuch, vzácné
kuňky obecné, zelených a hnědých skokanů i čolka obecného. Vraťte
se zpátky, po zpevněné cestě doleva a u silnice zase doleva. Před prvními domy Křeslic sejděte vpravo dolů lesní cestou k lávce přes Botič.
Za ní doprava kolem odpočívadla pokračujte po červené do Křeslic.

Obec má ojedinělé jméno. V Čechách se neopakuje a na Moravě
pouze jednou. Nejstarší dochované písemné zprávy pocházejí z časů
českého krále Jana Lucemburského. Původně byla obec rozdělena na
Horní a Dolní Křeslice, jedna část podléhala vlivu feudálních majitelů Průhonic a druhá církvi. V roce 1848 po zrušení roboty byly
Křeslice spojeny s Újezdem a Kateřinkami. Z hlavní silnice vyjděte
doprava nahoru. Vlevo je krásná skála, schody po pravé ruce vyšlápněte ke kapličce. Na jaře tu nádherně kvetou rododendrony. Od kapličky dojdete k restauraci U 2 dubů se dvěma památnými duby letními, starými asi 170 let. Za rohem se vydejte kolem obecního úřadu
a pomníku padlých z první světové války. Naproti pokračujte novou
zástavbou ulicí K Brůdku. Na jejím konci zahněte doleva polní cestou podél domků. Pěšinkou a lesem sejděte vpravo dolů až k lávce
přes Pitkovický potok. Podél jeho meandrů po půl kilometru dojdete
k Pitkovické stráni, která je součástí přírodního parku Botič-Milíčov.
Chráněným územím byla vyhlášena v roce 1969 díky teplomilným
rostlinám stepního charakteru. Zleva ji obejděte a vrchem dále po zelené až do Pitkovic. Jděte stále rovně až k dětskému hřišti, zahněte
vlevo do ulice, kde u stodoly roste další památný dub letní. Je starý
asi 160 let a býval hraniční. Odtud už dojdete k autobusu, kterým se
vrátíte k metru Háje. Přeji krásnou, asi desetikilometrovou procházku. Zdrávi došli!
Marta Kravčíková, KČT, oddíl Turistická banda TurBan

PO KOM SE JMENUJE

Klečkova ulice

ZDROJ: WWW. UPLOAD.WIKIMEDIA

Najdete ji na jižním okraji Motolského ordoviku, vychází jižním směrem z ulice K Hájům a slepě končí. Své jméno nese po českém radiotelegrafistovi a osobnosti československého odboje během druhé světové války Jindřichu Klečkovi. Narodil se 7. dubna 1913
v Oselcích u Nepomuku na Plzeňsku. V prvorepublikové
armádě působil jako déle sloužící četař-radiotelegrafista.
Po obsazení republiky 15. března 1939 byla armáda rozpuštěna. V červenci 1939 se oženil. Odešel do civilu
a začal pracovat jako nákupčí v obchodě se smíšeným
zbožím svého tchána Antonína Krotila v Hodkovičkách. Zaměstnání mu umožnilo věnovat se odbojové
činnosti a z domku v Hodkovičkách začal začátkem
dubna 1940 vysílat. Večer 7. května 1941 přišlo přepadení gestapem. Na Klečku čekali marně. Kolem jedné
v noci se mu podařilo z obsazené ulice zmizet přes zahrady. Uchýlil se
k jinonické ilegální skupině. Výsledkem zásahu bylo zatčení deseti odbojářů z okruhu ilegální radiostanice Sparta I, zabavení dvaceti radiostanic. Na základě několika nezašifrovaných i zašifrovaných zpráv

kryptologové Funkabwehru prolomili šifrovací klíč a následným řetězcem úspěšných zásahů gestapa byla síť radiostanic prakticky vyřazena. Jedinou šancí na obnovení komunikace s Londýnem zůstala vysílačka obsluhovaná Jindřichem Klečkou a Otto Linhartem. Ta byla
1. srpna 1941 přesunuta do budovy jinonického akcízu.
Ilegální operátoři radiostanic podceňovali schopnosti
Němců v lokalizaci míst vysílání. Netaktické umístění
radiostanice v odlehle stojícím domě jinonického akcízu
ulehčilo jeho zaměření. V noci z 3. na 4. října 1941 zachytil Funkabwehr opakované vysílání z okolí Jinonic.
Ilegální vysílačka byla zaměřena. K akcízu dorazila zatýkací komanda gestapa, budovu obsadila, účastníky odboje zatkla, radiostanice a související dokumenty zabavila. Jindřich Klečka po napadení akcízu část depeší
zničil. Uprchl po dřevěných schodech z přízemí do
patra a zde si prostřelil hlavu vlastní pistolí. Likvidací
radiostanice Sparta I došlo k definitivnímu přerušení radiotelegrafního kontaktu s Londýnem. Ostatky Jindřicha Klečky byly pohřbeny
do neoznačeného hrobu na Ďáblickém hřbitově. Po válce byl Jindřich
Klečka povýšen in memoriam do hodnosti poručíka.
Dan Novotný
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2021
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STALO SE V DUBNU
Josef Daněk – DAKO

ZDROJ: WWW.TYDEN.CZ

Podobnost, která vás asi okamžitě napadne ve spojení se jménem Kolben-Daněk je čistě náhodná. Přesto patří Josef Daněk ke skutečným
technickým velikánům a představitelům historického vývoje českého
a československého průmyslu. Až pojedete příště vlakem a ucítíte před
nádražím nebo zastávkou brždění, tak vězte, že nejenom ten váš, ale
i všechny vlaky v Česku brzdí systémem, za nímž stojí jméno Josefa
Daňka. Český technik a vynálezce, který vyvinul československou vlakovou pneumatickou brzdu, svými brzdovými systémy výrazně přispěl
k bezpečnosti na železnici a tím se stal mezinárodním hrdinou vlakové dopravy.
Narodil se 8. dubna 1920 v jihomoravských Kotvrdovicích v okrese
Blansko. Vyučil se soustružníkem
a vystudoval Vyšší průmyslovou školu
strojnickou v Brně. Po studiích pracoval jako technik ve výrobě vlakových brzd závodu Škoda – Adamov.
Když byla v roce 1949 výroba vlakových brzd přesunuta z Adamova
do městečka Třemošnice pod Železné hory, do Kovolisu Hedvikov,
tak se přestěhoval také. Sice původně na krátkou dobu, ale už
v Třemošnici zůstal, oženil se
a s manželkou tu vychovali dvě
dcery. Talentovaný konstruktér se
koncem roku 1952 stal vedoucím vývojového oddělení brzd. Tehdy se
v Československu vyráběly licenční brzdové systémy, které bylo třeba
systémově modernizovat. Kovolis Hedvikov přijal socialistický závazek (kde jsou ty dnešní kapitalistické?), že vyvine ryze československou vlakovou brzdu. Tým v čele s Josefem Daňkem se pustil do vývoje pneumatické vlakové brzdy. V roce 1953 vyrobili první sérii
rozváděčů DAKO C, přičemž DAKO pojmenování vzniklo jako
zkratka počátečních písmen tvůrce brzdy Daňka a závodu KOVOLIS.
Mezinárodní železniční unie v roce 1956 schválila k mezinárodnímu

provozu modernizované typy odvozené od rozváděče DAKO C
a mohla začít sériová výroba. Josef Daněk byl v roce 1957 odměněn
Státní cenou Klementa Gottwalda a jeho nejbližší spolupracovníci
dostali Řád práce. Brzda měla už tehdy unikátní vlastnosti. Principy
tohoto zařízení využívá DAKO-CZ dodnes. Z označení DAKO se
stal obchodní název pro produkty firmy. Brzdové systémy a komponenty DAKO známé po celém světě jsou plně konkurenceschopné
s předními světovými výrobci.
Roku 1967 byl uveden do provozu zcela nový závod vybudovaný na
zelené louce vedle třemošnického nádraží a který byl také pojmenován DAKO. To tedy byla tehdy neslýchaná pocta.
Otec brzdy DAKO Josef Daněk,
autor či spoluautor více než čtyřiceti patentů svá poslední léta dožil
v Třemošnici, kde zemřel náhle
29. května 2001 ve věku 81 let.
V červnu roku 2019 firma vzdala
hold vynálezci, který v poválečných
letech se svou vývojovou skupinou
vyvinul klíčové prvky pneumatického brzdového systému, a přejmenovala ulici, ve které sídlí, na
ulici Josefa Daňka 1956. Rok 1956
v názvu znázorňuje rok, kdy došlo
k mezinárodnímu schválení pneumatického brzdového systému DAKO. Společnost z východočeské
Třemošnice DAKO-CZ je jedním ze světových výrobců moderních
pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů a komponentů pro osobní i nákladní kolejová vozidla, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kolejová vozidla,
která brzdí díky DAKO-CZ, jsou provozovány nejen v Evropě, ale
také v řadě exotických zemí, například v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii, Alžírsku nebo Saúdské Arábii. DAKO-CZ roce 2019 překonala
miliardový obrat a dnes má skoro pět set zaměstnanců.
Dan Novotný

TŘINÁCTKA ROK PO ROCE
2008: Vypuštěný rybník a stoleté Mládí

Ve středu 6. února 2008 byl na radnici Prahy 13 zahájen provoz Registračního místa pro vydávání kvalifikovaných certifikátů k elektronickému podpisu. „Náš úřad se tak stal prvním obecním úřadem v České
republice, jehož prostřednictvím mohou občané tzv. kvalifikovaný certifikát získat,“ napsal magazín STOP.
Zcela unikátní premiéru zažili
3. a 5. března návštěvníci Kulturního
domu Mlejn, který na svém pódiu
poprvé v historii uvítal operu. „V nastudování posluchačů Hudební fakulty
Akademie múzických umění a komorního orchestru Berg ve spolupráci s Komorní operou Praha zde po oba večery
zazněly komické opery Bohuslava
Martinů – Veselohra na mostě a Ženitba,“ informoval zpravodaj.
Ve čtvrtek 10. dubna provedla jinonická organizace Českého rybářského svazu historicky první výlov Nepomuckého rybníka od roku
1989, kdy byl napuštěn. „Důvodem byla nutná údržba funkčního zařízení, hráze a břehů,“ uvedl STOP. V sítích rybářů skončilo 10 metráků
kaprů, 13 metráků bílých ryb (zejména plotic), dva sumci, pět štik, pět
bolenů a dvě želvy. „Všechny ryby byly následně vypuštěny do Vltavy
a Berounky,“ doplnil zpravodaj.
V průběhu čarodějnického reje 30. dubna otevřel starosta David
Vodrážka nový osvětlený chodník napříč Centrálním parkem. „Jsem
rád, že se nám s pomocí investora podařilo konečně postavit osvětlený chod-
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ník od stanice metra Lužiny do starých Stodůlek. Lidé si často krátí cestu
parkem a zejména ženy se tu za tmy bály chodit,“ uvedl starosta.
V úterý 6. května proběhl na Slunečním náměstí slavnostní křest
dvou starokladrubských hřebců, které městská část v lednu zakoupila
pro městskou policii. Z návrhů zaslaných čtenáři STOPu dostali koně
jména Bodie a Doyle podle oblíbených postav z kriminálního seriálu.
V sobotu 14. června začaly v Základní škole Mládí oficiální oslavy
stého výročí jejího založení a to
vskutku pozoruhodnou výstavou mapující její historii i současnost. „Zaslouženou pozornost vzbudily nejen dobové fotografie, ale také vzpomínkový
dokumentární film natočený žáky devátých tříd, nebo skvělý model školy vyrobený žáky 9.C,“ napsal STOP.
Na akci Ekoslunovrat 2008, kterou uspořádala Praha 13, padl
20. června český rekord ve stavbě plavidel z PET lahví. „Největší plavidlo z celkem 1 217 plastových lahví, které si vysloužilo zápis do České
knihy rekordů, postavili žáci Fakultní základní školy Mezi Školami pod
vedením učitele Jaromíra ‚Koroljova‘ Friče,“ stojí ve zpravodaji.
Koncem října proběhly v Praze 13 opět volby do Senátu. „Ve druhém
kole, do kterého postoupili dva nejúspěšnější kandidáti, získal Jiří Witzany
(ČSSD) 46 procent hlasů a Miroslav Škaloud (ODS) 54 procent. Svůj dosavadní mandát tak obhájil,“ uvedl STOP.
Robert Šimek

Soví 100pou v dubnu
V rámci oslav 30. výročí DDM Stodůlky jsme pro vás připravili několik dalších aktivit, za které můžete do velké hry Soví 100pou získat až 3 další sovolepky a dostat se tak do slosování o ceny. Na duben pro vás aktivity připravilo Oddělení zájmového vzdělávání pro
oblast tance, sportu, přírodních věd a ostatních aktivit.
Tématem měsíce jsou Retrohrátky. Připravili jsme pro vás spoustu
nových aktivit.
• Pojďte si s námi vyluštit soutěžní interaktivní kvíz s Vědou Z pro
celou rodinu. Je plný hádanek, otázek, najdete zde přesmyčky, budete poznávat srst známého zvířete nebo jeho stopy, vyzkoušíte si
i pokusy... Přírodovědný kvíz je rozdělen do skupin podle věku.
Každý týden bude ke kvízu odhalena část otázek. Za jeho správné
vyplnění a zaslání dostanou účastníci sovolepku.
• Další nabízenou aktivitou za sovolepky je taneční soutěž pro jednotlivce, skupiny, sourozence, rodiče a děti. Není potřeba umět
žádný taneční styl. Jde o to mít chuť se zúčastnit a přijímat nové
výzvy. Natočte krátkou choreografii (taneček) a pošlete nám své
video. V průběhu dubna budeme pro inspiraci zveřejňovat krátká
výuková taneční videa, jak v moderním stylu, tak retro. Můžete se
těšit např. na Macarenu, Poupata a společně s námi zavzpomínat
na doby dávno minulé.
• Zajímavou aktivitou, při které může vzpomínat celá rodina, jsou
Retrohry. Účastníci mají za úkol zaslat video, jak zkouší různé hry,
které hráli naši rodiče či prarodiče venku na hřištích. Vzpomenete
si ještě na skákání gumy, skákání přes švihadlo, školku s míčem,
skákání panáka, kuličky nebo céčka? Poperete-li se s touto výzvou,
čeká na vás jedna sovolepka. Připravili jsme si pro vás videa či materiály, kde vám nějaké retro hry připomeneme. Tato aktivita je
i přípravou na tradiční květnovou akci Rodinné sportovní hry.
• L ektoři pohybového oddělení si připravili spoustu doprovodných
aktivit, můžete se těšit na tzv. „leftorium“ k procvičení angličtiny,
video či foto prezentace, nové blogy, dočtete se o soutěži tanečnic
Belly Amira a Belly Habibi v Barceloně... Více informací na 
www.ddmstodulky.cz/30let.
Marie Haklová

Rodinné procházky
s aktivitami pro děti
Víte, kolik měří nejširší strom v Prokopském údolí? Rodiny, které vyrazily na stezku s aktivitami od Školy Celým srdcem, to už vědí. Aktivity
pro procházku Prokopským údolím si může každý zdarma stáhnout na
stránkách nové komunitní školy (www.celymsrdcem.cz/vylety).
Stezka začíná na hřišti uprostřed Prokopského údolí. Už po cestě
k němu nabízí průvodce řadu aktivit – krokování vzdálenosti, určování
stáří stromů, hledání a pojmenovávání různých geometrických útvarů,
měření tepu srdce... Přítomní předškoláci se poprvé setkali s názvy,
jako je elipsa, jehlan nebo kvádr, ale s pomocí pracovního listu si s tím
hravě poradili. Starší děti se zase naučily označení pro tyto geomet
rické útvary v angličtině.
Vrcholem procházky je
průchod jeskyní, kde si
děti mohou představovat,
jaké bylo pro sv. Prokopa
žít v jeskyni velkou část
svého života. Koho výlet
bavil, mohl další víkend
vyrazit do centra Prahy
s dalším balíčkem od
Školy Celým srdcem na
Procházku s českým lvem.
Škola Celým srdcem
je nová komunitní škola,
která otevře v září 2021
v Řeporyjích (10 minut
autobusem ze stanice Luka). Škola aktuálně přijímá děti od 1. do
6. třídy. Nabízí rodinnou atmosféru, individuální přístup, kvalitní
vzdělání a mj. i anglické středy. Se školou se můžete blíže seznámit
na Dni otevřených dveří v sobotu 10. dubna. Více informací najdete
na www.celymsrdcem.cz.
Vítek Malý

Karneval jinak
Ani v této době jsme nechtěli porušit letitou domečkovou tradici masopustního veselí, která vždy vrcholila karnevaly pro předškolní děti.
Ač se to zdá nemožné, přes všechny překážky měl letos karneval jednu
výhodu – mohli se zapojit všichni bez rozdílu věku. Masky si to
mohly užít v domácím prostředí a přesto společně s Domečkem.
Účastníci Fotokarnevalu se zasláním své fotografie mohli současně zapojit do celodomečkové hry „soví100pou“, ve které za zaslanou fotografii získali jednu ze sovolepek. Fotokarneval udělal radost nejen organizátorům, ale i 84 účastníkům, kteří společně obdrželi body od
450 hlasujících. Vítězné masky si můžete prohlédnout na webových
stránkách DDM Stodůlky. Vítězům gratulujeme!
Dagmar Eckhardtová
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2021
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INZERCE
OPRAVY TELEVIZORŮ

SLUŽBY

V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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 pracovních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.
OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech i dílně
ANTÉNY, STA, DVBT2, boxy, ladění, SAT
Tel. 733 311 747
www.tvservis.cz
v.siebert@volny.cz

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 – stěrkování 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 ELEKTRICKÉHO 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.

KPK Podlahy Zděnek Veselý

DVD, CD, malé spotřebiče

777 606 707

Josefkoubek@seznam.cz
FACEBOOK: OPRAVY TV

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

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 domácnostech, 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 instalatérské 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.
PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

kladení podlah, PVC, vinylové podlahy,
parkety, dřevěné podlahy
Kocianova 1586, Praha 13
Tel. 602 340 495
E-mail: vesely-kpk@volny.cz

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.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15
18 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
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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 Instalatérské práce. Čištění odpadů a kanalizace. Tel. 604 490 775.
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 Rekonstrukce bytových a nebytových prostor,
www.dmstavby.cz, michaeldrdlicek@gmail.com.
Tel. 602 291 737.

DUBEN 2021 • inzerce@praha13.cz
www.praha13.cz • tel.
235235
011011
227229
• tel.

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, židle, křesla apod.
Příjem zakázek tel. 604 648 199
Husníkova 2087 www.calounictvi-cepela.cz

o !! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte tel. 773 484 056.
o Odhad aktuální tržní ceny nemovitosti zdarma.
Chcete prodat nemovitost? Využijte naše zkušenosti.
Tel. 777 777 599, koci@sterlingreality.cz.
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.

ŽALUZIE

Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA

Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ

K
Fa

aše

Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

pkase@o2active.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY
BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.
Tel. 777 317 278

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

INZERCE


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

KOUPÍM
knihy, mapy, časopisy,
starožitnosti a sběratelské zajímavosti





Inzerce

ZASKLENÍ BALKONŮ
Prodej – koupě – pronájem

ŽALUZIE

Bibliofilie – vzácné tisky, Pragensia,

staré knihy do 1948, historie-umění,
Foglarovky, Čtyřlístek, Dikobraz

Zn. Přijedu

RŮZNÉ
Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.

E miroslava.novotna@re-max.cz

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

o Pronájem pozemku cca 4 000 m2, na zahradničení, lze rozdělit. Praha-západ, 20 min. od Prahy - směr
Plzeň. Info: tel. 778 020 829.
o Pronajmu garáž v ul. Kettnerova, více informací
na tel. 606 412 799 po 15. hodině.
Mimořádná sleva až 30%
na vybrané produkty
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

BYTY

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

o Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc

jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut.
Zařízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji.
Tel. 605 845 088.
o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele.
Tel. 604 617 788.
o Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí.
Lze i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití.
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.
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.

Nástup
Bližší inf

telefonní

y

y
ymontáž těsnění, lamelové dveře
y
yopravy žaluzií
ZAMĚSTNÁNÍ
Rekl_STOP.indd
1
čištění vertikálních
žaluzií

o

Atestované bezpečnostní dveře
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777
091, 251žaluzií,
615 428rolet,
Hledáme kolegy,
pro228
montáže
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

sítí proti hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle
počtu zakázek, rozsah práce dohodou. Vhodné i jako
Zaměstnání
přivýdělek.
Jednoduché montáže, zapracujeme.
Kontakt
písemně
na gato@gato.cz,
tel. 777 038 000.
o Hledáme ZDRAVOTNÍ
SESTRU s reg. pro práci v domácí
o Hledám
admin.
pracovnici
na dohodufinanční
o provedení
zdr. péči
na HPP
i DPP. Nadstandardní
ohodnocení
práce, kancelář
ve
Stodůlkách.
Ing.
Pavla
Bartůňková,
a flexibilní pracovní doba. Tel. 736 673 231.
tel. 774 976 893, pavla.bartunkova1@gmail.com.
o Česká správa sociálního
zabezpečení
PRONAJMU
vepřijme
pro pracoviště K Zahrádkám 2734/53, Praha 5 - Stodůlky
=GUDvRWQLFNpP ]DĜt]eQt =OLþtQ
brigádníky do administrativy na dohodu o pracích
GĜtYHOpNiUQD SURVWRU\
konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) s hodinovou
YþHWQČ práce
RYêPČĜHP
mzdou 123 Kč. Jedná se o jednoduché manipulační
VRFLiOQtKR]i]HPtPRåQp
spojené s přípravou a zakládáním listinných dokumentů
do číselných řadLSURNRPHUþQtY\XåLWt
v rámci správy a evidence dávkových
'YDVDPRVWDWQpYFKRG\]XOLFH
spisů. Požadujeme:
spolehlivost a pečlivost.
Nástup dle dohody
v nejbližším možném termínu.
DEH]EDULpURYêSĜtVWXS
Info na tel.,QIRUPDFHQDWHO
251 115 702 nebo jitka.kocourkova@cssz.cz.

HOSPIC MALOVICKÁ
Hledáme lékařku či lékaře

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

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

y
y

Objednávky:
info@pizzafiorentina.cz •  606 025 888
ŽALUZIEE-mail:
MIKULÍK
yhorizontálníyvertikální
yvenkovní žaluzie
www.pizzafiorentina.cz
• Bucharova 14, Praha 13
sítě proti hmyzu venkovní hliníkové rolety

o Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy,

Ing. Miroslava Novotná
T 606 151 248

+420 739 034 488

ROZVOZ PIZZY

o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc.

Realitní služby,
jaké si přejete

Klausov
přijme

SÍTĚ A SUŠÁKY

k metru, vjezd v úrovni vozovky. Tel. 720 346 324.
o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou.
Tel. 605 859 306.
info@bydlenijerabek.cz
o Nabízím pronájem garážového stání na Velké Ohradě,
ul. Bašteckého. 1 100 Kč/měs. Tel. 602 658 682.
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ
o Pronajmu uzamykatelnou garáž u st. metra
Nové Butovice, v ulici Nušlova, Praha 13.
Tel. 728 502 627.
o Prodám garáž na Velké Ohradě 18,4 m2. Tel. 737 141 722.
o Pronajmu garáž, 15 m2, Nušlova ulice, tel. 774 533 435.

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

v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku.
Tel. 720 031 400.
o České a československé známky - koupě a výměna,
jiri.pulz@seznam.cz, tel. 736 727 957.

Mateřská

o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže

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

ŽALUZIEPřijmu
MIKULÍK
nové
venkovní
žaluzie
distributory
na 
roznos
STOPu.
horizontální
vertikální
venkovní
hliníkové
sítě proti hmyzu

Bližší informace na rolety
lamelové dveře
montáž těsnění,
tel. 603
728opravy
žaluzií
čištění vertikálních
 140 žaluzií
bezpečnostní
dveře
opravy
a seřízení oken
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Amforová 1885/44, Praha 5
Tel. 777 228 091 - celý den
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE

27.2.2021 11:33:02

let
28 hu
tr
na

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

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ
Otevřeno: Po–Pá 8–17, So 9–13 hod.

Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje • Tel.: 603 167 905

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

Privátní
psychologická
Privátní
psychologická
a psychoterapeutická
a psychoterapeutická
ordinace
ordinace

PhDr.
Hana
Jenčová
PhDr.
Hana
Jenčová
tel. 602 805 633

Tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5
Mukařovského
1986, Praha 5
www.jencova.cz

– individuální,
párová terapie
– hypnóza
–- individuální
sportovní
terapie
Kontakt: Lu
psychologie
tel. 7
Nadstandardní
prostředí,
Nově aktuálně: telefonické i osobní
info@p
rychlé objednací termíny včetně víkendů,
konzultace pro předem objednané klienty
dlouholetá praxe, přímá platba.
%OLåãt
- viz
přesné
info na webu
(Klienti VOZP
mají
péči hrazenou
zdravotní
Rychlé pojišťovnou.)
objednací termíny včetně víkendů, ZZZSH

www.jencova.cz

dlouholetá praxe, přímá platba

(klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní
pojišťovnou)

DUBEN 2016 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 229

tel.tel.
235235
011011
229227
• inzerce@praha13.cz
• www.praha13.cz • DUBEN 2021
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Komunitní centrum v galerii
Czech Photo Centre
Komunitní centrum Czech Photo situované hned u metra nové Butovice je místo, kde se setkávají všichni fanoušci fotografie. Jak amatérští fotografové, profesionálové a lektoři, kteří si vzájemně předávají zkušenosti, i lidé, které prostě fotografie a dění okolo ní zajímá.
Účastníci se na kurzech a workshopech učí nové techniky a zdokonalují se ve fotografování. Hlavním cílem pro nás je propojení komunity, která se díky fotografii seznámí a dále zůstává v kontaktu.
I vy se můžete zapojit do letních fotoškol, semestrálních fotografických kurzů pro seniory i širokou veřejnost nebo jen jednotlivých
přednášek a seminářů.
Nabízíme kurzy pro začátečníky i středně pokročilé. Mezi naše
lektory patří profesionální fotografové: Dan Materna, Roman Vondrouš (ČTK), Jaroslav Hora, vedoucí katedry multimediálních studií
doc. Stanislav Horný, fotograf a cestovatel Václav Šilha a mnoho
dalších skvělých profíků. Vidíme, jak se Komunitní centrum rozrůstá a baví čím dál tím více lidí.
„Komunitní centrum od začátku ráda navštěvuji, na akci pro senior y mě zaujala možnost se zdokonalit ve svém koníčku a poznat

lidi se stejnou zálibou. Samotná účast na kurzech mi dodala více
odvahy ukázat, co jsem nafotila a podělit se o své dojmy z focení
s ostatními účastníky
a díky tomu se na svět kolem sebe dívat více otevřenýma očima,“ popisuje
Komunitní centrum jeho
pravidelná účastnice
Alena Prevorová.
Činnosti Komunitního
centra probíhají v galerii,
tak účastníci vždy mají
výstavy, jejich vernisáže
i komentované prohlídky
z první ruky.
Komunitní centrum je pro Czech Photo velmi pozitivním impulzem a velkou radostí, a proto se snažíme udržet naše aktivity i v této
covidové, kultuře nepřející době prostřednictvím on-line formátu
a zůstat s vámi v kontaktu. Už se vás zapojilo přes 400 a my vám
moc děkujeme! Těšíme se na další potkávání. Zapojit se do našeho
programu můžete přes www.czechphoto.org nebo nám napište
na cp@czechphoto.org. Doufáme, že se brzy galerie znovu otevřou
a budeme se zase potkávat osobně!
Tým Czech Photo

Velká vajíčková výzva aneb
Pořád se na něco těšíme!

A přece se učí!
Žáci naší ZŠ s RVJ Bronzová se za podpory paní učitelky Jitky Kopecké rozhodli podpořit svými originálními portréty Českou studentskou filharmonii a tím i účinkující umělce. Portréty byly v sobotu
20. února, kdy Česká filharmonie uvedla mimořádný koncert s názvem A přece se učí!, rozmístěny na sedadla ve Dvořákově síni. Svým
vystoupením chtěli účinkující vyjádřit poděkování všem, kteří pečují
o vzdělání. Koncert bylo možné sledovat na ČT Art. Děkujeme všem
žákům, kteří se do této krásné akce zapojili.
Pavlína Tomsová

Velikonoční svátky jsou svátky jara a nové naděje. Příroda se probouzí
a my se těšíme na první rozkvetlou bylinku, prvního motýla, na slunné
dny a teplé večery. Je toho stále mnoho, co nás dělá šťastnými. Naše
škola by právě v těchto dnech otevřela své dveře pro všechny, kteří by
se chtěli pokochat Velikonoční
výstavou. Letošní svátky jara
ale oslavíme jinak – Velkou
vajíčkovou výzvou. A protože
se snažíme při vyučování i ve
školní družině co nejvíce pracovat s přírodními materiály,
podporujeme naše děti i při
zdobení vajec v používání přírodních barviv a zdobení. Vajíčka barvená v cibuli, červené
řepě, kurkumě, odvaru z kopřiv, či zdobená peříčky nebo
ovesnými vločkami... A protože se vždy chceme podělit o radost a krásu, nazdobíme těmito výrobky plot naší školy. Už se moc těšíme a přejeme všem pevné zdraví
a krásné jaro! 
Jitka Hrubá, ZŠ Mohylová
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2021

27

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

Čtvrtek 1. – pondělí 5. 4.
Škola Celým srdcem – Velikonoční stezka Poslední
večeře
Radouňova 1, Praha-Řeporyje
Víme, jak vypadala slavná poslední večeře Krista! Chcete se
dozvědět, jaké pokrmy jedl a jak to vlastně víme? Vypravte
se s námi do Řeporyj k hřišti na Paloučku. Stezka začíná
kousek od Řeporyjského náměstí a děti čekají tvořivé úkoly
i úkoly k zamyšlení. Aktivity budou k dispozici až do Velikonočního pondělí. Stezku pro děti od 5 do 11 let připravuje
Škola Celým srdcem. Více na www.celymsrdcem.cz/vylety.

Čtvrtek 1. – pátek 30. 4.
Výstava – Soutěž o nejhezčí
PF 2022
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Pátek 9. 4.
Virtuální den otevřených dveří
Mateřská škola Motýlek, Vlasákova 955

pická pro oblast Prahy a středních Čech. Kromě dalších
raných jarních cibulovin, jako jsou sněženky a krokusy, rozkvétá talovín zimní, objevují se různobarevné květy řady
druhů a odrůd čemeřic, a nakvétají první keře. Ze zimního
spánku už se probudily i včely z úlů umístěných v expozici
Medonosných rostlin a včel. I přesto, že botanická zahrada
je stále kvůli nařízení vlády zavřená, vrcholí zde přípravy
na zahájení 52. sezony, která bude ve znamení jedovatých
rostlin, s nimiž se můžeme potkat v zahradách i domácnostech. Dokončují se také některé stavební práce a úpravy
v rámci celého areálu.

Protože nám bohužel současná situace nedovolí přivítat
vás a děti v naší mateřské škole, připravili jsme virtuální
prohlídku, která bude zpřístupněna od 9. dubna. Bližší
informace naleznete na našich webových stránkách
www.msmotylek.com.

Koncem loňského roku vyhlásil výbor místní Agendy 21
soutěž o nejhezčí PF 2022 s tím, že vítězný návrh použije
radnice jako oficiální PF 2022! Po celý duben bude v atriu
radnice vystavena nejen čtyřicítka novoročenek vybraných
porotou, z kterých návštěvníci svými hlasy zvolí z každé kategorie tu nej. Více na straně 10.

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

Sobota 10. 4.
Den otevřených dveří ve Škole Celým srdcem
Radouňova 1, Praha-Řeporyje
Program plný poznání a dobré nálady čeká děti i dospělé na
adrese školy, nebo on-line – podle aktuální epidemiologické situace. Dozvíte se, co znamená „celým srdcem“, jak se
bude ve škole učit angličtina a jak bude každé dítě pracovat
s vlastním plánem učení. Děti si vyzkouší zajímavé aktivity
z různých předmětů. Více na www.celymsrdcem.cz/vylety.

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
Pondělí 5. – pondělí 12. 4.
Velikonoční vajíčková výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny
V době velikonoční se můžete přijít ke školnímu plotu přesvědčit o tom, že zavařovací sklenice se hodí nejen na zavařování, ale také k instalaci výstavy. V těchto netradičních
vitrínách budete moci v rámci Velké vajíčkové výzvy spatřit
práce žáků školy – vyfouklá a nejrůznějšími výtvarnými
technikami ozdobená vajíčka. Menší skleničky vám představí také ukázky přírodních materiálů vhodných k barvení
a zdobení vajíček se stručnými komentáři, jak s nimi zacházet.

Úterky od 6. 4. • 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, vesele život musíš brát. Je určena pro účastníky ve věkové kategorii 50+. Přihlášky zasílejte na email stodulky@mlp.cz,
kde získáte podrobnější informace a přihlašovací údaje.
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Více informací o veškerých akcích a novinkách
najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,
tel. 234 148 111.

CZECH PHOTO CENTRE

Seydlerova 2835/4, Nové Butovice
Do Czech Photo přichází fotograf Dan Materna
Po téměř třech dekádách kariéry fotoreportéra v jednom
z největších mediálních domů přichází do společnosti Czech
Photo Dan Materna. Zde bude fungovat jako manager největší reportážní fotografické soutěže Czech Press Photo.
Většina dosavadní fotografické práce Dana Materny smě
řovala k novinám, magazínům a zpravodajským webům.
Věnuje se především fotografování portrétů osobností, politickému, kulturnímu a společenskému dění. Je držitelem
řady ocenění v soutěži Czech Press Photo, včetně Fotografie
roku. Dlouhodobě se věnuje projektu Česko z letadla.
Z výšky fotografuje přírodu, Šumavu, Brdy, Krkonoše a zá
roveň civilizaci, dopravu a města. Dlouhodobě se věnuje
snímkům volně žijících zvířat.
Kontakty a další informace na www.czechphoto.org.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
STODŮLKY
Chlupova 1800
Rodina v akci
Aktivně strávené víkendy s DDM Stodůlky pro celou rodinu!
Těšíme se na vás.
Podle astronomického kalendáře začalo jaro oficiálně
20. března, příroda se ale ze zimního spánku probudila
dříve. Nové roční období je viditelné i v naší botanické zahradě. V oblasti expozice Stráň, kde jsou zachované zbytky
původní vegetace, vyniká žlutě kvetoucí křivatec český
pravý. Jedná se o kriticky ohroženou cibulovinu, která je ty-

DUBEN 2021 • www.praha13.cz • tel. 235 011 227

Pátek 9. 4. • 18.00 – 20.00
Španělská konverzace
Lektor Ernesto Batista Tabera. Konverzace s rodilým mluvčím ve španělštině pro začátečníky i mírně pokročilé! Zaměříme se na témata cestování, hudba a další. Vhodné pro
dospělé a mládež od 15 let.

KALENDÁŘ AKCÍ
TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ
CENTRUM LUKA

lota a zpomalí srdeční tep. Na jaře se probouzejí, až když se
teploty zvýší a trvale ustálí na vyšších hodnotách. Svišti se
v průběhu zimy neprobouzejí a zůstávají v norách, které si
sami ve svém výběhu vyhrabou. V prvních dnech po probuzení se obvykle nad zemí zdržují jen málo, ale po několika
dnech se začínají slunit a pást se.

Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
Vzhledem k epidemické situaci probíhá většina akcí on-line.

Úterky • 19.30 – 20.45
Objevování Bible
Na kurz Večery Objevování Bible je zván každý, kdo by chtěl
porozumět životu a osobě Ježíše. Každé úterý probíhá diskuze nad jednotlivými kapitolami evangelia podle Lukáše.
Zatím se takto schází kolem deseti lidí. Setkání probíhají
online, připojit se dá jakékoliv úterý. Odkaz na Zoom bude
zaslán z adresy alfa13ka@gmail.com.
Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

Lektorka Lucie Poláková. Pomocí jógové praxe posílíme naši
imunitu a dobrou náladu. Nebude chybět ani závěrečná relaxace.

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

FOTO: ROMAN VODIČKA

Sobota 10. 4. • 8.00 – 9.30
Sobotní jóga

Sobota 10. 4. • 8.30 – 12.30
Věda Z – chemická laboratoř s Tádou (pokračování)

Koronavirus se nevyhnul ani zoologické zahradě

Lektor Tadeáš Matěcha. Chemie je zábava! Chceš si vyrobit
vlastní krystal, anebo zkoumat povrchové napětí? Chceš
udělat z vajíčka hopík? To a mnohé další můžeš zažít ve
Vědě Z.
Workshopy budou probíhat on-line. V případě, že to epidemiologická situace dovolí, proběhnou naživo v domě dětí.
FOTO: PETR HAMERNÍK

Webináře na míru
Vzdělávací dubnové webináře klubu RaDka 1+1 zdarma se
uskuteční 12. a 26. dubna v obvyklých časech od 19.00 do
21.00 hodin. Obsah webinářů je opět plný psychologie a pedagogiky, konkrétní témata zjistíte na www.ddmstodulky.cz.

Výtvarná soutěž pokračuje
Soutěž na téma Hnízdo pokračuje i v dubnu. Jak a z čeho
hnízdo tvořit najdete na webových stránkách. Své výtvory
vyfotografujte a do 30. dubna zašlete na e-mailovou adresu
soutez@ddmstodulky.cz. Uvádějte: Výtvarná soutěž, název
díla, jméno a příjmení autora, věk, e-mailový kontakt. Věnujte, prosíme, pozornost kvalitě snímku, protože vytištěné
fotografie na téma Hnízdo najdete v květnu v Galerii na
plotě DDM Stodůlky.
Více informací na www.ddmstodulky.cz

Ze zimního spánku se probudil svišť, ohlásil tak
příchod jara
Předpovídání jara s pomocí svišťů má velkou tradici zejména v Severní Americe. Nejznámější svišť Phil v městě
Punxsutawney dokonce na Hromnice podle tamních tradic
oznamuje délku zimy. Samec sviště lesního v Zoo Praha si
podle chovatelů dal letos pořádně na čas a poprvé ho po
zimním spánku ve venkovní expozici viděli až 15. března
ráno.
V průběhu zimního období spí svišti hlubokým spánkem, při
kterém se jim zpomalí metabolizmus, klesne tělesná tep-

Koncem února ukázalo testování zvířat prováděné ze vzorků
trusu, že pozitivní jsou například lvi indičtí Jamvan a Suchi
a gorilí samec Richard.
Zatímco u šelem se situace stabilizovala, testy prokázaly
další dvě pozitivní zvířata v Pavilonu goril – samice Bikiru
a Kambu. Téměř padesátiletá Kamba je z pražské gorilí skupiny nejstarší a její dva předchozí testy byly negativní. Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek 17. března uvedl: „Její stav je
trochu jako na houpačce, už jí bylo skoro dobře, ale zase se
zhoršila a to se opakuje... Držme jí palce!“
Covid pozitivní jedinci zůstanou pod dohledem chovatelů
a veterinářů, v případě potřeby jim bude poskytována podpůrná léčba. Pracovníci Zoo Praha jsou v kontaktu s odborníky ze zoologických zahrad, které podobnou zkušeností již
prošly.
Více informací najdete na webových stránkách zoologické
zahrady.
Bližší informace získáte na tel. 296 112 111,
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,
www.facebook.com/zoopraha.


Kalendář akcí připravila Eva Černá
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KŘÍŽOVKA

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Centrální park v Praze 13
patří mezi nejvyhledávanější místa k odpočinku.
Geologicky náleží
do Prokopského
údolí a jeho rozloha je
39,12 ha. Středem parku
protéká Prokopský
potok, který spojuje ...
TAJENKA. Centrální park
je protkán sítí cest doplněnou množstvím keřů a několika keramickými skulpturami. Ve volném čase můžete
využít hřiště pro děti, hřiště na minigolf, ping-pongové stoly, venkovní posilovnu, kuželkárnu, dráhy na in-line brusle nebo piknikovou loučku s lehátky. Mezi zajímavosti
parku patří také Keltský stromový kalendář. Každý si tu najde něco, co ho zaujme. Tři
výherci se mohou těšit na zajímavé ceny.
POMŮCKA:
BRÝN, TOAD

STOJMO

1. DÍL
TAJENKY

NEVĚNOVAT

PRIMÁT

ZKR. FUNKCE
SINUS

2. DÍL
TAJENKY
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KOUSEK
SKLA

18

19

OBJEVIT

VELKÝ
ORGÁN ČICHU
VOJENSKÝ
TVAR

VODNÍ
STAVBY
(ZKR.)

Křížovka pro děti: V letošním roce oslavíme velikonoční svátky již začátkem dubna.
Velikonoce jsou obdobím lidových tradic ...TAJENKA.

5

11

SUPERLATIV

ROPUCHA
(ANGL.)

CUKÁNÍ
VE TVÁŘI

Správná odpověď z března:
MĚSÍC, KDY RAŠÍ BŘÍZY

LUDOLFOVO
ČÍSLO

SPOJIT
V MANŽELSTVÍ

USAZENINA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Kateřina Plecerová, Praha 5
v hodnotě 300 Kč – Matěj Rulf, Stodůlky

ZVUK
HODIN

PLYŠOVÝ
KAMARÁD

ZÁMEZÍ
OTÁZKA
NA SMĚR
ČASOVÉ
OBDOBÍ

DOMÁCKY
ELIŠKA
ZKR. MĚNY
V EVROPĚ
PLOŠNÁ
MÍRA

ANGLICKÝ
FILMOVÝ
POPLETA
ŠTÍPANÉ
DŘEVO
3. DÍL
TAJENKY
CHEM. ZN.
CERU
DRUH
SMĚNKY

HEREC
(ANGL.)

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:
Markéta Cahová, Lužiny
Milena Svobodová, Motol
Vlasta Gregorová, Stodůlky

PUGÉT

KACHYŇOVY
INICIÁLY

PODOBA
JMÉNO SPIS.
GROVERA
STARŠÍ SPZ
PRAHY

RÝPAT

KOŇSKÁ
SÍLA (ZN.)

NÁDOBA
NA VODU
FR. URČITÝ
ČLEN

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:
Veronika Tůmová, Praha 5
Jakub Zajíc, Lužiny
Veronika Bartoňová, Stodůlky

CHEM. ZN.
KRYPTONU

PŘEDLOŽKA

ZEDNICKÁ
POTŘEBA

Soutěžní otázky na duben:
1) Jak si můžete objednat nádobu na svoz bioodpadu?
2) V jakém termínu proběhne sčítání lidu, domů a bytů?
3) Kde si můžete prohlédnout „Velikonoční vajíčkovou výstavu“?
Správné odpovědi na březnové otázky:
1) Nové diagnostické centrum Hořovické nemocnice se otevře v Nových Butovicích.
2) Výstava fotografií ve FZŠ Brdičkova se jmenuje Z obrazu ven.
3) SDH Třebonice oslaví letos 125 let od založení sboru.

OSRDEČNÍK



Petr Šimek

Březnová tajenka: KONCERTŮ A DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ
Výherci: Dana Horálková, Praha 5; Eva Kazáková, Stodůlky; Martin Sýkora, Stodůlky


Připravila Petra Fořtová

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu
Globus Zličín získávají:
Iveta Zachařová, Praha 5; Marta Čisáriková, Stodůlky
Připravila Petra Fořtová

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna 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.

Stodůlecký posel

Periodický tisk městské části Praha 13
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NABÍZÍME KANCELÁŘE
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení
• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

