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ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
schválilo
poskytnutí dotace na rok 2020 pro KD Mlejn, z.ú., ve výši 3 250 000 Kč a návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace

schválilo
poskytnutí dotace v celkové výši 970 000 Kč pro HC Kert Park Praha, z.s., a návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace

vzalo na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 
31. 1. 2020, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 2. 2020, 
splnění uložených úkolů 
a schválilo
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolu, a to ve 
smyslu návrhů nositelů úkolů

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
souhlasila
se závěrečným účtem MČ Praha 13 za rok 2019 (ročním rozborem hospodaření hlavní 
činnosti, zdaňované činnosti včetně správcovských firem, příspěvkových organizací) včetně 
finančního vypořádání za rok 2019, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, rozdělení 
výsledku hospodaření za rok 2019 za jednotlivé ZŠ, MŠ, DDM, Středisko sociálních služeb 
Prahy 13, Rekreační objekt Kozel a vypořádání hospodářského výsledku SF Centra a Ikon

schválila
účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2019

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na Komplexní péče o květinové záhony v okolí radnice MČ Praha 13
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6

souhlasila
s předloženým záměrem dostavby sportovní haly Lužiny Praha 5, Stodůlky č. p. 1877, 
Bellušova 68 spočívajícím v rozšíření objektu, nástavbě podlaží, dostavbě gymnastické 
haly, včetně realizace nových parkovacích stání 

souhlasila
s poskytnutím slevy z ceny díla od firmy GORDIC, spol. s r.o., na akci Analýza a návrh 
možné digitalizace činností ZŠ a MŠ a dalších organizací zřizovaných MČ Praha 13 ve 
vztahu ke státní a veřejné správě (digitální Česko)

vzala na vědomí
hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce 
malého rozsahu na akci s názvem Mobilní dezinfekční mlhovací stroj
a schválila
výběr nabídky, která byla podána uchazečem ECOCLEAN, spol. s r.o. a návrh kupní smlouvy

odvolala
přerušení dotačních řízení v oblasti volného času u programových i individuálních 
dotací přijatého usnesením RMČ č. UR 0112/2020 ze dne 6. 4. 2020
a souhlasila
s pokračováním v dočasně přerušených dotačních řízeních pro oblast volného času 
dnem 1. 6. 2020

schválila
uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání trhů MČ Praha 13 mezi městskou 
částí Praha 13 a Václavem Třasákem

schválila
zapojení 4 základních škol do projektu Operační program potravinové a materiální 
pomoci (FZŠ při PedF UK Brdičkova 1878; FZŠ při PedF UK Mezi Školami 2322;  
ZŠ Mládí 135; FZŠ při PedF UK Trávníčkova 1744)

 Zpracovala Helena Šlitrová

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Trhy na Slunečním náměstí jsou zpátky
Po pandemií prodloužené zimní přestávce se na Sluneční náměstí v Nových Butovicích 
opět vrátily oblíbené trhy. Až do konce června jsou pro vás každé pondělí od 8.00 do 
18.00 připraveny stánky s čerstvým ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými a mas-
nými výrobky, uzeninami, sladkostmi, nápoji... V červenci a v srpnu se trhy konat  
nebudou. -red-

Úřední hodiny radnice 
Své záležitosti si můžete přijít na Úřad městské části Praha 13 vyřídit vždy v pondělí 
a ve středu od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvrtek vždy od 8.00 do 13.00. Vyřízení ob-
čanských průkazů, cestovních dokladů, ověřování, využití služeb CzechPoint a po-
kladny je možné také v pátek od 8.00 do 13.00. Podatelna je občanům k dispozici vždy 
v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek 
od 8.00 do 14.30.
Žádáme občany, aby při návštěvě úřadu důsledně dodržovali aktuální bez-
pečnostní opatření. -red-

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

Hlášení poruch veřejného osvětlení
Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink společ-
nosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., (THMP) na bezplatné telefonní lince 
800 404 060 nebo na e-mailové adrese poruchyvo@thmp.cz. Je také možné použít  
kontaktní formulář, který spolu s dalšími informacemi naleznete na stránkách  
https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch a na www.facebook.com/prahasviti/.
Vždy nahlaste číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru veřejného 
osvětlení. Tomáš Círus, pověřený vedením odboru dopravy

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

Nenašli jste zpravodaj STOP 
ve své poštovní schránce? 
Kontaktujte přímo distributora
na telefonním čísle 603 728 140.
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PŘÍMÁ LINKA

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

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

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

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

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

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

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY
Vážení a milí čtenáři,
otevřeli jste poslední předprázdninové vydání zpravodaje STOP, které i tentokrát vyšlo 
s trochu pozměněným logem – STOP koronaviru. Na několika stránkách se dočtete, co 
všechno proti šíření nákazy udělalo vedení městské části, jak pandemie ovlivnila činnost 
některých odborů našeho úřadu nebo jak se s uzavřením školských zařízení vyrovnali 
nejen učitelé a vychovatelé, ale především malí i ti odrostlejší žáci. Část z nich už opět 
zaplnila školy i mateřinky, ale na distanční výuku nebo dlouhé odloučení od spolužáků 
a kamarádů asi hned tak nezapomenou. Jejich rodiče možná uvítají nabídku příměst-
ských a pobytových táborů, které tradičně zpříjemňují dětem prázdninové měsíce. 
V současné době často slýcháme o abnormálním suchu, které teď trápí v podstatě celou 
naši republiku. Právě vodě je věnován článek Voda je dar od Dany Céové. V rubrice 
Víkendy bez nudy vás pozveme do OC Arkády Pankrác, na jehož střeše objevíte Svět 
medúz – ojedinělou expozici ze světa mořských živočichů. Na prostoru přes sedm set 
metrů čtverečních najdete třicet osm akvárií, ve kterých je k vidění přes deset tisíc 
medúz. Kdybyste měli zájem o delší výlet, pak přijměte tip naší stálé přispěvatelky Marty 
Kravčíkové. Finanční poradna Ondřeje Marka upozorňuje na dopad koronavirové krize na 
finanční trh, psycholožka Hana Jenčová nás upozorní na to, co s námi může udělat 
sociální izolace. V tomto vydání už najdete i Kalendář akcí. Sice jednostránkový, nicméně 
je důkazem, že se náš život začíná pomalu vracet do normálu. Následující číslo STOPu 
bude zářijové a vyjde 28. srpna. Uzávěrka příspěvků bude 10. srpna. To je ale ještě dost 
daleko. Za celou redakci vám přeji krásné prázdniny a dovolené prožité ve zdraví.
  Eva Černá, šéfredaktorka

Během května otevřely školy 
a školky opět své brány. Návrat ne-
byl povinný. Co mu předcházelo 
a kolik žáků usedlo zpět do lavic?
Naše městská část je zřizovate-
lem 10 základních škol, 22 mate-
řinek, ale i DDM ve Stodůlkách. 
Návrat dětí zpět do základních 
škol byl upraven metodikou 
MŠMT, které vyhlásilo pod-
mínky, za kterých bylo možné je 
znovu otevřít. Co se týká MŠ, 
bylo rozhodnutí plně v kompe-
tenci zřizovatelů. Samozřejmostí 
zůstává důsledné dodržování 
přísných hygienických a bezpeč-
nostních opatření. Návrat do 
školských zařízení byl dobro-
volný, dominantní formou je až 
do konce školního roku distanční 
výuka.

Rodičům jsme prostřednictvím 
ředitelů škol položili dotaz, zda 
zamýšlí své děti k danému datu 
do školských zařízení poslat. 
Rozhodnutí bylo plně ponecháno 
na jejich zvážení. 

V první vlně se po dvoumě-
síční pauze 11. května vrátily do 
lavic tři čtvrtiny žáků devátých 
tříd. Ti se nyní budou připravo-
vat na přijímací zkoušky na 
střední školy. O dva týdny poz-
ději nastoupila zpět necelá polo-
vina žáků prvního stupně. Sou-
časně se pro nejmenší žáky 
otevřely brány našich školek. 
Mateřinky zůstanou otevřené až 
do konce července, za což jsem 
velmi vděčný nejen paním učitel-
kám, ale i dalším zaměstnancům 
školek. Tímto krokem pracovníci 
učinili vstřícné gesto, již teď oce-

ňované rodiči. V červnu a v čer-
venci tak ve školkách bude posta-
ráno o polovinu dětí. 

Pro bezpečný návrat žáků jsou 
školy povinny zajistit přísná pro-
tiinfekční opatření. Proto od nás 
obdržely základní balíček 
s ochrannými prostředky, jako 
jsou roušky, obličejové štíty, ruka-
vice, papírové ručníky, mycí gely 
či bezkontaktní infrateploměry 
a nezbytnou dezinfekci. Dále 
byly vybaveny mobilními dezin-
fekčními mlhovacími stroji, které 
budou sloužit k účinné dezin-
fekci prostor. Ve třídách se mo-
hou žáci pohybovat pouze v pat-
náctičlenných skupinách, stejná 
bezpečnostní opatření budou do-
držovat i ve školních jídelnách, 
které budou v provozu.

Jsem velmi potěšen, že se v na-
šich školách podařilo velmi 
rychle nastartovat on-line výuku, 
která umožnila bezprostřední 
kontakt mezi učiteli a žáky. Je to 
pro mne další důkaz toho, jak 
kvalitní pedagogy v našich ško-
lách máme. Za to jim patří můj 
velký dík. Děkuji rovněž všem 
rodičům a prarodičům našich 

žáků a žákyň za trpělivost a obě-
tavost, s kterou nám pomáhají 
zvládnout období pandemie ne-
moci Covid-19 se všemi dů-
sledky.

S příchodem teplého počasí se ně-
kteří obyvatelé dotazují, zda je 
možné koupání v rybnících, kte-
rých je na třináctce hned několik. 
Například Asuán je ale v součas-
nosti vypuštěný.
Je to pravda, rybník, který je 
situo ván na kraji Prokopského 
údolí a mezi obyvateli třináctky 
se mu běžně říká Asuán, byl 
v podzimních měsících vypuštěn. 
Správcem této vodní plochy je 
organizace Lesy hl. m. Prahy, 
která v současné době zajišťuje 
její odbahnění. Pokud je mi 
známo, rybník nebyl zatím nikdy 
čištěn, proto byl výrazně zane-
sený bahnem, které vzniká na 
jeho dně ze zbytků rostlin a živo-
čichů. Z tohoto důvodu dochá-
zelo ke zhoršování kvality vody, 
občas i k nepříjemnému zápachu. 
Nádrž v minulosti navíc znečiš-
ťoval přítok splaškové vody. 
Tento problém se již podařilo 
odstranit, takže i díky tomu na-
stal čas k důkladnému vyčištění. 
Nádrž zůstala přes zimu vypuš-
těna, aby bahno vyschlo a dno 
bylo pevnější pro vjezd těžké 
techniky. Odbahnění bude do-
končeno v červenci. Pak bude 
Asuán opět postupně napouštěn. 
Délka napouštění bude záviset 
na vydatnosti dešťových srážek. 
Po odbahnění by mělo dojít 
k celkovému ozdravení ekosys-

tému nádrže i jejího bezprostřed-
ního okolí. S odbahněním ryb-
níka se provádí i drobné opravy 
na hrázi a technickém zařízení.

Koupání v Asuánu nebude 
z hygienických důvodů vhodné 
ani po jeho revitalizaci. Retenční 
nádrže na Prokopském potoce 
slouží k zadržení srážkové vody 
z okolní zástavby a k zachycování 
nečistot ze srážkových vod. Přes-
tože jsou domovem mnoha vod-
ních živočichů a rostlin, kvalita 
vody zde neodpovídá hygienic-
kým limitům potřebným pro 
kvalitu vody na koupání.

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

Uzávěrka příštího čísla: 10. 8. 2020  Distribuce: 28. 8. – 4. 9. 2020
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INFORMACE Z RADNICE

Soutěž pro děti 
i dospělé

Také jste se pustili do šití roušek, které 
se v posledních měsících staly nutností 
i módním doplňkem pro všechny ge-
nerace? Tak to vám doma určitě zbyly 
odstřižky z látek. Máte nápad, jak je 
ještě dál využít, aby nekončily v od-
padkovém koši? Určitě ano, protože 
nám už teď chodí hezké koláže i foto-
grafie uháčkovaných výrobků... Abyste 
se o své nápady mohli podělit s ostat-
ními, vyhlásila místní Agenda 21 jak 
pro děti, tak pro dospělé fotosoutěž 
o věcné ceny, nad kterou převzali zá-
štitu starosta David Vodrážka a radní 
Aneta Ečeková Maršálová. 

Pravidla soutěže:
• každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně tři fotografie 
• soutěžní snímky svých výrobků zasílejte na e-mail rousky@praha13.cz
• k fotografii připojte jméno, věk a telefonní kontakt
• konec soutěže je 30. června, vyhlášení výsledků proběhne 15. července

Ze zaslaných fotografií porota vybere nejzajímavější výrobky v kate-
gorii děti a dospělí. Všechny fotografie vašich nápadů budou vystavené 
v prostorách radnice, o zahájení výstavy vás budeme informovat v časo-
pisu STOP. -red-

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Dne 9. dubna byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Senátu 
Parlamentu České republiky. Volby probíhají pouze na území České 
republiky a pouze v některých volebních obvodech. Území městské 
části Praha 13 patří do volebního obvodu č. 21, pro který byly volby 
rovněž vyhlášeny.

Voličem může být pouze občan České republiky.
V rámci městské části Praha 13 budou volby probíhat v 58 voleb-

ních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových 
stránkách www.praha13.cz. Ačkoli se volby uskuteční až ve dnech 
2. a 3. 10. 2020, již nyní se můžete v kanceláři č. 433/434 ve 3. patře 
budovy úřadu přihlásit do okrskových volebních komisí. Podrobnější 
informace o práci v okrskové volební komisi včetně přihlášky najdete 
na webových stránkách www.praha13.cz → VOLBY.  

Nebude-li v prvním kole voleb zvolen senátor, proběhne ve dnech 
9. a 10. 10. 2020 druhé kolo voleb.

Pokud nehodláte volit ve svém volebním okrsku (dle místa trvalého 
bydliště), je od vyhlášení voleb možné žádat o vydání voličského prů-
kazu. Volit pak můžete v rámci volebního obvodu č. 21 (ten zahrnuje 
území MČ Praha 5, 13 a Praha-Řeporyje) v kterémkoli volebním 
okrsku. O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 30. 9. 
2020 do 16.00 hodin (3. patro úřadu, kancelář č. 433, 434). Žádost 
můžete zaslat také poštou (musí obsahovat váš úředně ověřený podpis) 
nebo prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 25. 9. 2020.

Volič, který nebydlí na území České republiky a je zapsán ve zvlášt-
ním seznamu u zastupitelského nebo konzulárního úřadu České re-
publiky v cizině, může požádat u těchto úřadů o vydání voličského 
průkazu a s ním pak může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku 
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

Podrobnější informace o voličských průkazech včetně formulářů 
žádostí najdete na www.praha13.cz → VOLBY. Další informace 
o volbách získáte na tel. 235 011 313 (317), popř. elektronickým  
dotazem na e-mailovou adresu maskovas@praha13.cz.

Na webové stránky úřadu a úřední desku budou postupně vklá-
dány aktuální informace, souhrnný článek o volbách do Senátu  
Parlamentu České republiky bude uveřejněn v zářijovém čísle časo-
pisu STOP. Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Jedenáct let společně
Projekt Společná adresa – Praha 13 je zaměřený na integraci cizinců 
a podporu vzájemného soužití občanů Prahy 13. Aktivity projektu jsou 
rozděleny do pěti priorit: vzdělávání, volný čas, komunitní práce, infor-
movanost a regionální spolupráce.    

Aktuálně probíhající pandemie koronaviru se přirozeně dotkla i rea-
lizace projektu, zejména v oblasti vzdělávání, volného času a komunitní 
práce. Aktivity, které jsme v lednu až březnu zahajovali, jsme vzápětí 
pozastavili, některé jsme postupně přesunuli do online prostoru. Stáva-
jící situaci v realizaci je potřeba si ověřit na níže uvedených kontaktech. 

Oblast vzdělávání staví na spolupráci se sedmi mateřskými a čtyřmi 
základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a do-
učování (včetně prázdninových kurzů češtiny ve třech ZŠ). Zároveň 
jsou vzdělávány pedagožky z těchto škol. Jejich metodickou podporu 
zajišťují META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů 
a ÚJOP UK v Praze, které nabízí dvousemestrální zdokonalovací kurz 
k výuce češtiny jako cizího jazyka. Dále probíhají prostřednictvím ne-
ziskové organizace Centrum pro integrace cizinců, o.p.s., tři typy níz-
koprahových kurzů češtiny pro dospělé migranty. V knihovně v OC 
Lužiny probíhají dvě aktivity – Interkulturní konverzační setkání or-
ganizovaná Integračním centrem Praha, o.p.s., a projekt Společně 
v knihovně zaměřený na nízkoprahovou pomoc se školní přípravou. 
Ten zajišťuje Nová škola, o.p.s.

Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporo-
ván aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky (podzimní akce Le-
tem světem) a volnočasovým klubem Rozmanitý svět při FZŠ Trávníč-
kova. Ve spolupráci s pobočkou Integračního centra Praha, o.p.s., je 
realizována kulturně-komunitní akce Nejsme si cizí..., která je letos 
přesunuta na září. Ta bude nově doplněna regionálním Foodfestivalem. 
Novinkou je připojení k akci Zažít Butovice jinak, která se bude konat 
19. září. 

Vloni se nám podařilo do projektu nově včlenit komunitní práci. 
Obyvatelé Prahy 13 se tak mohou setkat s komunitní pracovnicí. Re-
gionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pracovní 
skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13.

Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován městskou 
částí Pra ha 13. Více na www.praha13.cz/Integrace-cizincu, na e-mailu 
syrovyp@praha13.cz, tel. 235 011 453. Petr Syrový, koordinátor projektu

Udělejme radost 
starším sousedům
Mezigeneračním vztahům se v rámci místní Agendy 21 věnujeme 
průběžně, nicméně v době nouzového stavu jsme byli s našimi seniory 
v kontaktu v podstatě denně. Nacházíme se v době, kdy i malý po-
zdrav či vzpomínka udělá hromadu radosti. Proto se teď obracíme 
s prosbou o pomoc na vás.  

Vyhlašujeme sbírku malovaných obrázků, básniček, dopisů, pozdravů, 
které starším sousedům naší městské části za vás předáme. Fantazii se 
meze nekladou. Věřte, že našim seniorům udělá radost už jen to, že na 
ně někdo myslí, že v téhle složité situaci, kterou s sebou pandemie při-
nesla, nejsou sami. Zapojit se může úplně každý a to do 30. června.

Předem vám za obrázky, dopisy... moc děkujeme. Budeme se na ně 
těšit na e-mailové adrese rousky@praha13.cz. Nezapomeňte uvést své 
jméno, věk a telefonní číslo.

Kromě průběžné distribuce našim starším sousedům bude v atriu 
radnice Prahy 13 uspořádána výstava. O termínu konání budeme in-
formovat v dalším vydání časopisu STOP.     Tým místní Agendy 21

Fotosoutěž Praha 13 plná květin
Také letos vyhlašuje předseda výboru místní Agendy 21 Vít Bobysud již 
tradiční fotosoutěž Praha 13 plná květin. Máte krásně rozkvetlou před-
zahrádku nebo zahrádku? Je váš balkon samý květ? Pak neváhejte, foto-
grafujte a soutěžní snímky zasílejte na e-mail bobysudv@praha13.cz. 
Podrobnější informace najdete na www.praha13.cz.     Eva Černá
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Konec nouzového stavu neznamená, že je všechno za námi
Jaro bezesporu patří mezi nejhezčí roční období. To letošní ale bylo jiné  
– plné obav, nejistoty, striktních opatření, zavírání školských a sociálních 
zařízení... A dosud neznámá slova jako Covid-19, SARS-CoV-2, koronavir se 
stávala stále frekventovanější. Zajímalo nás, jaké byly uplynulé tři měsíce 
z pohledu místostarosty Petra Zemana.

V rámci městské části jsme informace o nebezpečnosti tohoto viru re-
flektovali s předstihem. Díky tomu, že například já jsem docela skep-
tik, tak už ve dnech, kdy někteří lidé ještě jezdili lyžovat na krásné 
a prázdné italské sjezdovky s azurovým nebem a ještě se s tím chlubili 
na Facebooku, jsme s kolegy připravovali řadu opatření. Zkrátka jsme 
měli obavy, že to nemusí dobře dopadnout. A bohužel se ukázalo, že 
byly oprávněné. Díky tomu, že jsme už v době, kdy se v podstatě ještě 
nic dramatického nedělo, začínali pravidelně svolávat Krizový štáb, 
vyhnuli jsme se možným zmatkům a jakýmkoli náznakům paniky. Už 
jsme měli základní představu, jak případně budeme věci řešit, jak bu-
deme postupovat, jasno jsme měli i v prioritách. Ale jak jsem řekl, 
bylo to jakési schéma. Všichni společně jsme stáli proti něčemu na-
prosto neznámému a nikdo netušil, jakým směrem se všechno bude 
ubírat. Zpětně jsem moc rád, že jsme nic nepodcenili. Jednali jsme, 
myslím, v předstihu a rychle, což bylo na samém počátku pandemie 
velmi důležité.
O závažnosti situace svědčilo i to, že vláda kvůli šíření koronaviru vyhlásila už 
12. března v celé zemi nouzový stav.
O tom, že situace je vážná věděla vláda, věděl o tom snad úplně každý. 
Ale našly se výjimky. Tři dny před vyhlášením nouzového stavu jsme 
už například doporučovali, aby jednání našeho zastupitelstva probí-
halo v omezeném režimu. Opozice to záměrně destruovala, lidem do-
konce doporučovala, aby na zastupitelstvo přišli. A aby toho nebylo 
málo, tak se ještě postarala o to, aby bylo jednání co nejdelší. Mimo-
chodem to bylo jedno z nejdelších zastupitelstev za posledních něko-
lik let. To jsem považoval a dodnes považuji za naprostou nezodpo-
vědnost.  
Jak jste vnímal první přijatá ministerská a vládní opatření? 
První kroky, které vláda udělala, byly podle mého názoru naprosto 
v pořádku. Byly radikální, plné striktních omezení a byly namístě. Po-
tom už to začalo být poněkud chaotické. Signály vůči občanům, ale 
i nám, kteří jsme ty věci uváděli do praxe, byly nejasné, některá vládní 
nařízení jsme si museli přečíst čtyřikrát, abychom vůbec pochopili, co 
tím chtějí říct. Kolikrát si jednotlivé věci i odporovaly, mnohdy se bě-
hem pár dnů měnily... Ale na druhou stranu sám vím, že při něčem 
takovém, jako je začínající pandemie, se zkrátka musí jednat přede-
vším rychle. I za tu cenu, že se občas improvizuje, rozhodnutí se dopl-
ňují, upřesňují. A nějaké drobné chyby? Máme příklady z celého světa, 

kdy například americký prezident doporučoval lízat bělobu, ten bělo-
ruský zase zorganizoval fotbalový zápas pro dvacet tisíc lidí atd. Nelze 
to srovnávat, ale chci jen ukázat, že neadekvátní rozhodnutí a chyby 
dělali v určité fázi zkrátka všichni. Na začátku krize jsem si dal osobní 
závazek, že nebudu věci komentovat ani kritizovat. Kritizovat jakékoli 
rozhodnutí, opatření nebo postup bez dostatečné znalosti problema-
tiky, je to nejsnadnější, co člověk může udělat. Mně to přijde velmi la-
ciné až trapné. Mohl jsem mít na určité věci jiný názor, to samozřejmě 
ano, nicméně jsem tuto situaci vnímal v kontextu. A kritizování jsem 
nechal těm, kteří nic moc nedělali, takže na to měli čas. Tu primární 
část z mého pohledu a z dostupných informací vláda zvládla nejlépe, 
jak mohla.
Za zcestné ale považuji, když se někdo v takto vypjaté době politicky 
zviditelňuje místo toho, aby řešil podstatné věci, které se týkají bezpečí 
občanů a zajištění chodu metropole. Třeba tím, že „jde přejmenovávat 
náměstí“. To, že se místo Pod Kaštany bude nově jmenovat Borise 
Němcova je koronaviru úplně jedno. Myslím, že tohle mohlo klidně 
počkat.
Skončil nejdelší nouzový stav v historii Česka, trval dlouhých šestašedesát dní.
Osobně bych byl rád, kdybychom si všichni uvědomili, že konec nou-
zového stavu neznamená, že je všechno za námi. Zdaleka není. Teď 
potřebujeme stát nohama na zemi a chovat se zodpovědně. Možná víc 
než předtím. Přijatá opatření se postupně rozvolňují, je ale otázka, zda 
zbytečně nepospícháme. 
Máme za sebou tři krušné měsíce a epidemiologická situace se ko-
nečně zlepšuje. Ano, teď už máme důvod k mírnému optimizmu. Ne-
zapomeňme však díky čemu. Byla to právě ta přijatá nepopulární 
opatření, dodržování bezpečnostních nařízení a v neposlední řadě so-
lidárnost a pracovní nasazení spousty lidí. Nechci tady rozebírat, co 
všechno radnice zajistila, kolik rozhodnutí musela udělat, kolik opat-
ření přijmout, jak nám pomáhaly firmy, různé organizace, hasiči, poli-
cisté, skauti, sportovci, dobrovolníci, řadoví občané... O tom se po-
drobněji píše jinde. Je to o tom, že většina z nás udělala maximum pro 
to, aby mohl nouzový stav skončit, abychom zase mohli jít bez větších 
obav na procházku, nakoupit do větších center, aby ožily školy, mate-
řinky nebo dětská hřiště. Teď musíme udělat všechno, aby to tak i zů-
stalo.
Vy odpovídáte za oblast majetku, investic a kulturní, tělovýchovné a sportovní 
činnosti. Jak se vzniklá situace projevila v těchto oblastech?
Co se týče oblasti sportu, kultury a volného času, která je mému srdci 
nebližší, protože jsem dost sportoval a v umělecké činnosti jsem stále 
aktivní, tak tady jsme přijímali zásadní opatření hned. Striktně jsme 
zarazili grantová řízení a konání akcí pod naší záštitou. O totéž jsme 
požádali i ostatní organizátory a pořadatele. Z hlediska umělců to vy-
padalo jako brutální restrikce. Bylo mi to líto, ale přišlo to na řadu 
jako první. Teď rada přerušení dotačních řízení v oblasti volného času 
odvolala a budeme se snažit co nejrychleji organizacím při opětovném 
zahájení činnosti pomoci. Opět se potvrdila správnost naší dlouho-
dobé strategie v této oblasti, kdy si plánovaně necháváme prostředky 
na operativní činnost v průběhu roku a nerozdělujeme všechno hned 
ze začátku. Už teď je jasné, že takový výkyv bude mít na kulturu dlou-
hodobý vliv. 
Co se týče majetkových investic, tak ty byly v zásadě pozastaveny. 
Jsme ve fázi, kdy připravujeme projekty tzv. do šuplíku, protože 
chceme být připraveni stejně dobře, jako vždycky. To je jediná cesta, 
abychom pak finanční prostředky na naše projekty získali. Co se týče 
majetku, tak tam jsme důsledně a napříč odbory životního prostředí 
a majetkovým, bytovým a investičním trvali na tom, abychom udrželi 
standard údržby. Všechny kapacity, které jsme v době nouzového stavu 
měli, jsme maximálně využili. Snažili jsme se, aby bylo posekáno, aby 
byly uklizené ulice, nestála správa bytů a poliklinik a aby po uvolnění 
byly všechny naše objekty stoprocentně připravené. Jsem přesvědčen, 
že se to podařilo.
Víte, já situaci způsobenou pandemií považuji za fatálnější než světo-
vou válku. Vůbec ne z hlediska obětí, ale z hlediska proměny společ-
nosti a nazírání na svět. Věřím, že se s tím dokážeme rychle vyrovnat, 
abychom byli schopni dobře fungovat i v novém, proměněném světě.
 Eva Černá
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Pandemie Covid-19 výrazně ovlivnila mimo jiné i priority a chod úřadu naší 
městské části. Místostarosta David Zelený, kterého jsme požádali o krátký 
rozhovor, odpovídá za oblast bytové politiky, správcovských firem a dopravy. 
Tedy oblasti, kde bylo pro zvládnutí vzniklé situace nezbytné přijmout řadu 
opatření.

Které kroky jste museli udělat jako první?
Jako první, a toho si občané určitě všimli, jsme museli omezit úřední 
hodiny úřadu. Kdyby se totiž rozjela nákaza tady, tak by zkolaboval 
celý systém dodávek a zajištění pomoci našim občanům. Takže v prv- 
ní řadě jsme museli zajistit ochranu úředníků. Současně běžela také 
podpora našich seniorů, zabezpečení škol, školek, sociálních služeb... 
V podstatě okamžitě začala intenzivně pracovat Bezpečnostní rada 
Prahy 13. 
S kolegy jsme věci řešili i průběžně, bylo toho strašně moc, co se dělalo 
najednou. Zvládnout všechno tak, aby to navazovalo, nebylo úplně jed-
noduché. Spousta věcí vyplynula ze situace. Byly momenty, kdy jsme si 
s panem starostou nebo ostatními místostarosty volali klidně i o půl-
noci. 
Důležité věci se zkrátka musely řešit hned, takže jsme vlastně fungo-
vali nonstop. Zpočátku to bylo hodně složité, přicházela spousta infor-
mací a opatření, bylo nutné obratem reagovat, dělat okamžitá 
rozhodnutí... 
Pojďme se teď zaměřit na jednotlivé oblasti vaší působnosti. Mohli bychom 
začít správcovskými firmami.
Městská část vyšla řadě subjektů všemožnými způsoby vstříc. Nejvíce 
se na nás obracela bytová družstva a SVJ s žádostmi o dezinfekci 
a roušky. Takže jsme udělali pět etap distribuce. Jakési kontakty jsme 
našli v archivu z doby, než šly bytové domy do privatizace. Ale to už je 
hezkých pár let. Tady hodně pomohli úředníci, kteří vyhledali velkou 
část aktuálních údajů, abychom věděli, koho oslovit. Pak už se nám 
družstva a SVJ hlásila sama. Ve stejnou dobu jsme řešili i vybavení 
dezinfekcí ve všech našich poliklinikách. Ty se dezinfikovaly plošně. 
Tak, aby naši občané, kteří tam museli zajít s nějakou akutní záleži-
tostí, byli v bezpečí. To byla jedna z nejdůležitějších oblastí, tou další 
bylo rozdistribuovat dezinfekční prostředky mezi občany. S panem sta-
rostou jsme jezdili v podstatě po celé třináctce, nezapomněli jsme ani 
na majitele rodinných domů. Hodně nám pomáhali naši dobrovolní 
hasiči. Opět se ukázalo, že se na ně městská část může kdykoli a v ja-
kékoli situaci spolehnout. V současné době se soustředíme zejména na 
zásobení škol a školek ochrannými pomůckami. Dezinfekce se dnes už 
dá koupit za relativně rozumné peníze. Takže teď jsou naší prioritou 
školská zařízení.
Do vaší gesce spadají i byty. Dostali se někteří nájemníci kvůli pandemii do 
platební neschopnosti?
V současné době máme na radnici jen jednu žádost o odložení platby 
nájemného. Bude to řešit bytová komise a následně rada městské části. 

Myslím si, že žádost přišla včas a my se samozřejmě budeme snažit vy-
hovět, ale musíme dodržet všechny legislativní procesy, které jsou. Měl 
bych určitě zmínit i nájemníky v našich nebytových prostorách. Drob-
ným podnikatelům, kterých se dotklo vládní nařízení o uzavření pro-
vozoven, jsme na základě rozhodnutí rady nájemné odpustili a to 
v plné výši. 
Ty finanční prostředky asi budou v kase chybět. 
Domnívám se, že půjde zhruba o 720 000 Kč. Musíme si ale uvědo-
mit, že Covid-19 nás připravil o daleko vyšší částky. Když si vezmeme 
kolik stála dezinfekce, další ochranné pomůcky... S těmito výdaji jsme 
samozřejmě nepočítali, ale pomoc lidem v situaci, kterou nikdo ne-
předvídal a neměl možnost se na ni jakkoli připravit, je na prvním 
místě.
Další oblastí, za kterou zodpovídáte, je doprava.
V polovině března začala Technická správa komunikací hlavního 
města Prahy se stavebními pracemi na mostě v Líšnické ulici, který 
vede přes frekventovanou Jeremiášovu ulici. Tady se nám díky jedná-
ním s investorem podařilo zajistit, aby byl zachován přístup k byto-
vým domům a samozřejmě také ke hřbitovu. Práce pokračují podle 
harmonogramu, takže plánované dokončení koncem září by mělo být 
dodrženo. 
Momentálně mi dělá starosti jedno, pro mě nepochopitelné, magist-
rátní rozhodnutí, že skoro na všechny ulice i na hlavní páteřní komu-
nikace namalují stezku pro cyklisty. To z hlediska bezpečnosti 
nevidím jako šťastné. Podle mě cyklostezka na páteřní komunikaci 
typu Jeremiášova nemá co dělat. Vždyť Centrálním parkem cyklo-
stezka vede. A je naprosto bezpečná. S panem starostou jsme toto 
rozhodnutí magistrátu rozporovali, bohužel marně. Magistrát si stojí 
za svým. Cyklostezka tam je a zřejmě tam i zůstane. 
Teď už jsme v situaci, kdy se omezení a nařízení rozvolňují a vracíme se tak 
nějak do normálu. Nicméně odborníci nevylučují další vlnu pandemie. Věřme, 
že se mýlí, ale kdyby ne?
Když se tady začalo onemocnění Covid-19 šířit, byli jsme takříkajíc 
hozeni do vody a učili se plavat. Postupně, takříkajíc za pochodu, 
jsme získávali informace a následně i zkušenosti. Se spoustou věcí si 
už umíme poradit. Možná je to mé zbožné přání a další vlny nena-
stanou, nemyslím si ale, že tímto to skončilo. Městská část už ale 
bude v těchto věcech obezřetnější a samozřejmě lépe připravená. Ze 
začátku absolutně nefungovalo zásobování ani od státu ani od magis-
trátu. I když jsme v médiích slýchali opak. Co si městská část z po-
čátku sama nesehnala, to v podstatě neměla. 
Každá mince má rub i líc. Máte pocit, že nám tato situace přinesla i něco pozi-
tivního?
Máte pravdu, že nejen každá mince, ale i každá situace, má rub a líc. 
Tahle ale přinesla víc toho negativního. I když... Dobře, tak doma 
jsme si teď o něco blíž, víc spolu komunikujeme, s kolegy jsme zjis-
tili, jaké máme navzájem limity a možnosti a že jsme i ve vypjatých 
situacích schopni dobře fungovat. To určitě je po pracovní stránce 
dobré vědět. Tímto bych chtěl poděkovat řadě úředníků na radnici, 
kteří vynaložili maximální úsilí a opravdu tvrdě si to tu odpracovali. 
Se spoustou z nich jsem se setkal, když například dole na radnici 
přelévali z kanystrů do menších lahviček dezinfekci, aby se mohla 
distribuovat dál. A to zdaleka nebylo všechno. Opravdu jsem nesly-
šel, že by někdo odmítl pomoci. Tohle všechno radnici hodně posí-
lilo. Víme, že se vzájemně na sebe můžeme spolehnout a to je velké 
plus.
Co vás v nejbližší době v jednotlivých oblastech čeká? Jaká rozhodnutí, jaké 
kroky?
Myslím si, že teď je hlavně potřeba vrátit věci pomalými kroky k nor-
málu – ke každodennímu řešení aktuálních záležitostí. I když ve 
spoustě lidí to, čím jsme si prošli, nějaké pozůstatky strachu a obav za-
nechá. Toho se asi jen tak nezbavíme. Ale je potřeba přestat žít ve stra-
chu a panice. To se dlouhodobě nedá. Na to, jaké byly podmínky, jsme 
situaci zvládli velice dobře. Všichni odvedli velký, opravdu velký kus 
práce. Díky jim za to. Po boji je každý generál a někdo možná řekne: 
„Tohle mělo být tak, tamto jinak.“ Ale ta situace nastala poprvé a my 
jsme se s ní vypořádali, jak jsme nejlépe uměli.
 Eva Černá

Pomoc lidem byla a je na prvním místě
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Podařilo se nám být vždy o krok napřed
Začátek března odstartoval dny plné obav, ale také přibývajících opatření, 
která se týkala městských částí, úřadů... O tom, jak to všechno zvládal náš 
úřad, jsme si povídali s tajemníkem Jaroslavem Marešem.

Než vláda vůbec nějaká opatření přijala, my už jsme koncem ledna, 
tedy výrazně v předstihu, vybavili sociální zařízení úřadu dezinfekč-
ními prostředky. Následně na to prošla celá radnice dezinfekcí. To-
hle všechno bylo zrealizováno v lednu a únoru. Nouzový stav byl vy-
hlášen 12. března. Chovali jsme se tedy velice obezřetně a k danému 
problému jsme se postavili čelem. Ani v nejmenším jsme nepodce-
nili nutnost ochrany zaměstnanců a občanů. Po vyhlášení nouzového 
stavu se omezily úřední dny pro veřejnost. Nejdůležitější bylo zabez-
pečit chod radnice. To znamenalo vymezit pracoviště, která byla 
v daném okamžiku pro naše občany nejdůležitější. Ze začátku to 
byly hlavně požadavky na živnostenský odbor, odbor sociální péče 
a evidenci obyvatel.
Vytvořili jsme skupiny zaměstnanců tak, aby se na pracovišti nese-
tkávaly a zamezilo se tak případnému šíření nákazy, zajistili jsme 
možnost pracovat z domova... Jakmile bylo toto nastartováno, do-
stalo se vše do rutinního běhu. Řekl bych, že ani občané a ani my 
jsme do 20. dubna, kdy byl úřad opět plně otevřen, nepocítili něja-
kou újmu. Ještě do 11. května jsme ctili, že úředníci pracovali v od-
dělených skupinách. Ale od tohoto dne jede úřad na "full time".
Úřad v tu dobu ale žil i věcmi, které jsme před pandemií znali snad jen 
z filmů.
To ano. Byla to například dlouhá řada zasedání Bezpečnostní rady 
Prahy 13 a poté Krizového štábu. Ten se běžně schází dvakrát až 
třikrát do roka. Teď se víceméně scházel, jak bylo potřeba, ale mi-
nimálně jedenkrát týdně. Z toho byly výstupy, které se zveřejňovaly 
na webu. Za zmínku by stály věci, které se normálního chodu 
úřadu netýkaly – distribuce dezinfekčních prostředků, roušek, re-
spirátorů a ostatních hygienických pomůcek. V první fázi tyto 
ochranné pomůcky mířily k seniorům, do Střediska sociálních slu-
žeb Prahy 13, Domu pro seniory Zity Kabátové, k imobilním ob-
čanům... Tam šly první dvě várky. Další už byly určeny občanům 
naší městské části – těm, kteří přišli na distribuční místa, prostřed-
nictvím bytových družstev, SVJ, ale i samostatnými distribucemi ve 
starých Stodůlkách, na Vidouli, v Nové vsi, U Koh-i-nooru, v Há-
jích... Tady nám hodně pomohli naši dobrovolní hasiči. První dis-
tribuce mohla někomu připadat zcela nahodilá, ale opak je prav-
dou. Různá místa na třináctce jsme volili zcela cíleně. Důvod byl 
jediný, snažili jsme se zabránit zbytečnému shlukování lidí na jed-
nom místě. Proto jsme zpočátku ani tyto distribuce neavizovali na 

webu. To jsme začali dělat v momentě, kdy už jsme si byli jistí, že 
lidé mají zažitá stanovená pravidla a opatření. A musím říci, že zá-
jem byl opravdu velký. Pomíjím takové úsměvné okamžiky, kdy si 
občané stěžovali, že nechtěli ušitou roušku na gumičku, ale na tka-
loun a obráceně, že jim barevně neladí... To už jsou ale takové 
úsměvné skutečnosti, které jsou doprovodným jevem. Stejně jako 
to, že si někdo potřeboval vzít o jednu dezinfekci navíc pro rodiče 
do České Lípy :-).   
V prvním patře budovy radnice sídlí pracoviště Úřadu práce ČR, které ale 
nemá shodné úřední hodiny s úřadem naší městské části.
To bych řekl, že je takový malinký škraloupek. Občané se občas 
mylně domnívají, že jedna budova znamená jeden úřad a stejné 
úřední hodiny. A ono to tak není. A co už vůbec nechtěli  občané 
pochopit, že Úřad práce měl v podstatě od samotného začátku pan-
demie do 20. dubna úplně zavřeno. Tak to nám dělalo trochu pro-
blémy. 
Jak občané přijali skutečnost, že si nemohli zažádat o cestovní doklad nebo 
nový občanský průkaz?
Lidé většinou věděli, že i když jim u některého z dokladů skončila 
platnost, mohou se jím ve stavu nouze bez problému prokázat. Ti, co 
to nevěděli, musí přijít ještě jednou. To se nedá nic dělat. Byly ale 
případy, kdy jsme klientům vyhověli – například nastávající ma-
mince jsme vyšli vstříc i po úředních hodinách. I když jsme občany 
žádali, aby v rámci možností nechali vyřízení svých záležitostí na 
příznivější dobu, snažili jsme se těm, kteří přišli, vyhovět. Na zmiňo-
vaném odboru jsem se byl podívat zrovna dnes a zvýšený zájem ob-
čanů o vyřizování dokladů jsem nezaznamenal. Myslím, že to běží 
normálně, na můj vkus je to spíše ospalejší. 
Úředníci se střídali ve skupinách, pracovali z domova, takže práce byla složi-
tější. Hodně se telefonovalo, mailovalo, chyběl osobní kontakt. Dalo se 
v této situaci vůbec všechno zvládnout?
Kromě jednoho případu jsem nezaznamenal, že by si radnice, re-
spektive úřad, nesplnil své povinnosti vůči vnějšímu prostředí. To je 
jedna věc. Druhá věc je, že i když řada zaměstnanců pracovala z do-
mova a komunikace byla problematičtější, jsou stanoveny priority, 
které musí být hotovy vždy. Neřekl bych, že se tu kupily nějaké resty, 
protože i zaměstnanci, kteří tu v rámci skupin být neměli, tak ve vý-
jimečných případech, kdy to bylo opravdu nutné, přišli. Týkalo se to 
například občansko-správního odboru, kdy bylo potřeba řešit věci 
týkající se matriky, svateb, státního občanství nebo státoobčanských 
slibů. Řekl bych, že nic nezůstalo nezpracováno. Bylo to složitější, to 
ano. Takže jsem se ani nedivil slovům: „Jsem ráda nebo rád, že už 
můžu být normálně v práci“. 
Nikdo z nás si samozřejmě nepřeje, aby se poměrně příznivá situace změnila 
k horšímu. To určitě ne, ale podle epidemiologů se to stát může. Upravil 
byste nebo změnil některá z rozhodnutí, která jste v posledních měsících 
udělali? 
Ne, určitě ne. S panem starostou jsme byli před magistrátními 
i vládními opatřeními a nařízeními pokaždé o krok nebo dva ve-
předu. To už jsem zmínil. V žádném případě bych ale nechtěl nic 
podcenit. V mezidobí jsme nakoupili vlastní dezinfekční přístroj, 
který můžeme v kteroukoli denní i noční hodinu použít v jakémkoli 
prostoru radnice. Už nejsme odkázáni na dodavatelskou firmu. 
I tímto jsme o krok vepředu, máme tu i ionizátor, jsou tu infratep-
loměry. Zatím nebudeme dělat další opatření, pokud si to situace 
vyloženě nevyžádá. V podstatě, kdyby se něco stalo, můžeme z ho-
diny na hodinu najet na osvědčený systém. Rád bych poděkoval 
všem, kteří se k této problematice postavili s rozumem, snažili se 
eliminovat negativní dopady a nepanikařili. Víte, já už v životě zažil 
ledaco. A mnohokrát i schopnost lidí v pravou chvíli pomáhat. 
Třeba při povodních v roce 1997, 2002, 2010, ale i v jiných nepří-
jemných situacích, které se u nás odehrály. Lidé se vždycky nějak 
semkli a dokázali si nezištně pomoci. Co mě překvapilo, kde všichni 
vzali šicí stroje :-). To jen kvůli tomu, že já sám jsem se ho před lety 
zbavil. Teď bychom se ale už všichni měli vrátit k normálu. Zapo-
meňme na to, co bylo, a dívejme se před sebe. Ať je to v zaměstnání, 
v rodině, mezi přáteli... Vezměme si z toho to pozitivní a pojďme 
dál. Eva Černá
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Dodneška žádná země nemůže říct, že v dlouhodobém horizontu virus, který 
postavil každého z nás do úplně nové situace, zvládla. Krize bohužel stále 
trvá a zatím v podstatě nikdo nedokáže přesně říct, jak se dál bude vyvíjet. 
Co dnes už ale víme je to, jak jsme se k nastalé situaci dokázali postavit a co 
jsme zatím pro pozitivní výsledek dokázali udělat. A protože žijeme v Pra- 
ze 13, pojďme obrátit naši pozornost právě sem. A možná rovnou na oblasti, 
které v rámci Prahy 13 pandemie ovlivnila asi nejvíc – jsou to oblasti sociální 
a školství.

Pandemie obrátila výuku ve školách vzhůru nohama
Školy, které musely ze dne na den zavřít, se k vzniklé situaci postavily 
čelem. Na pomoc povolaly digitální technologie a některé ještě zvládly 
podělit se o nové zkušenosti, které s sebou bleskurychlá „reforma 
školství“ přinesla. 
■ Co se dělo a děje ve FZŠ profesora Otokara Chlupa, když je za-
vřená, nám prozradila ředitelka školy Zuzana Majstrová.

Na vzniklou situaci 
jsme byli v podstatě 
připraveni, protože 
v posledních dvou 
letech je naším stra-
tegickým cílem za-
pojit do výuky ICT 
technologie učitele 
i žáky. Každý peda-
gogický pracovník 
má svůj pracovní 

notebook, již pět let využíváme cloudové řešení Google Apps. Máme 
vzdálený přístup ke všem dokumentům a školní administrativě. Dru-
hým rokem pracujeme při výuce s třiceti školními žákovskými note-
booky. Ty se nám teď hodily k ještě většímu vybavení pedagogických 
pracovníků. Máme zaplacené přístupy k online prostředím umi- 
meto.org, projectonlinepractice.com, k programům Matemág a Zatra-
cená čeština. Měli jsme připravené prostředí Microsoft Office 365 
a těsně před uzavřením škol jsme s ním už pracovali. V prvních dnech 
se všichni vyučující zaměřili nejen na co nejrychlejší navázání kontaktu 
se všemi dětmi a rodiči a na vedení distanční výuky, ale také na zvlád-
nutí techniky. Vznikla dlouhodobá hra, kterou provází pan učitel na 
videu, zadání práce má nejrůznější formáty, děti mají nadále výběr 
z mnoha možností, pokračují v sebehodnocení, dostávají už od 1. třídy 
komplexní úkoly a v neposlední řadě se setkávají on-line či telefonicky, 
a to jednotlivě, v malých skupinkách, v celých třídách i ročnících. Na-
dále se schází členové žákovského parlamentu druhého stupně a ne-
formálně probírají, co funguje, co ne, co žákům vyhovuje a jaké mají 
připomínky. Do výuky se zapojilo i všech čtrnáct asistentů. Rozdělili si 
práci tak, aby každé dítě zahrnuté do systému naší celoroční podpory ji 
dostalo i v čase koronaviru. On-line proběhly nebo se plánují i třídní 
schůzky. I když nemají ve škole své svěřence, pracují naplno i vychova-
telky školní družiny. Zvelebují zahradu a pomáhají třídním učitelům 
svých oddělení a věnují se dětem, které potřebují individuální péči. 
Obě školní psycholožky poskytují podporu a rady v této náročné situ-
aci žákům, pedagogům i rodičům. Poděkování zaslouží úplně všichni – 
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, žáci a samozřejmě i rodiče. 
Všichni byli a jsou úžasní.
■ Postřehy ze ZŠ Janského poslal ředitel Jan Havlíček.
Samozřejmě jako v každé škole probíhá i u nás intenzivní distanční 
výuka formou on-line – přes aplikaci Bakaláři a zasíláním e-mailů. Od 

žáků máme zpětnou 
vazbu o jejich práci. 
Učitelé, kteří nevyu-
žili home office a dál 
docházejí do školy, 
pracují ze svých tříd, 
někteří se navíc vě-
nují i úpravě škol-
ního pozemku. Areál 
jsme celý vyčistili, 
zbavili náletových 

křovin, stromy i keře jsme upravili řezem. Celá zahrada dostala nový 
kabát. Na děti čeká i překvapení, které pro ně z přírodního materiálu 
postavily paní vychovatelky. Také vznikly bylinková a okrasná za-
hrádka, o které se budou žáci starat v rámci environmentální výchovy. 
Stále probíhá spolupráce s Ornitou a děti přes nelehké období dis-
tanční výuky aktivně zasílají fotografie ptáků, které nafotily při vycház-
kách s rodiči. Už je rozpracována příprava herních prvků na asfaltové 
cestě. 
■ V době distančního vzdělávání probíhá velice intenzivně on-line 
výuka i ve FZŠ Trávníčkova, informuje Ilona Žďárská, zástupkyně ře-
ditele pro 1. stupeň. 

Protože jsme ve škole začali využívat Office 365, tak se naše komuni-
kace přesunula převážně do aplikace Teams, kde žáci čile komunikují 
se svými vyučujícími, ale také mohou v rámci týmů spolupracovat 
a chatovat mezi sebou. Příprava pedagogických pracovníků je pravda 
náročnější, protože více času stráví neustálým vyhledáváním výukových 
videí, aplikací, přípravou pracovních listů a prezentací s výkladem 
a promýšlením, jak látku dětem co nejlépe podat. Žáci díky on-line vý-
uce získali cenné zkušenosti v IT dovednostech, stali se samostatnější 
a pečlivější. Velký obdiv patří samozřejmě i rodičům, kteří s námi ak-
tivně spolupracují. Zvláště menší děti by se bez jejich pomoci v on-line 
výuce ztrácely. V rámci výuky vzniklo mnoho zajímavých projektů, au-
torské tvorby a třeba i krátkých vtipných výukových videí, které na-
hrály paní učitelky. Myslím, že si rodiče zvláště u menších dětí 
uvědomili, jak je práce pedagoga náročná a důležitá. Aby čas v karan-
téně lépe ubíhal a žáci neseděli jenom u počítače, vymyslela paní uči-
telka Capková výtvarnou soutěž s názvem Virové prázdniny aneb Čas 
na tvorbu, paní učitelka Zasman zase žáky inspirovala k poslechu 
hudby nebo zhlédnutí známých oper... Myslím, že se nám změnil žeb-
říček hodnot, stali se z nás slušnější a tolerantnější lidé (snad nám to 
zůstane) a uvědomili jsme si sílu života, rodiny a přátel.  
■ Příspěvek o výuce na dálku jsme dostali 
také ze ZŠ Mohylová. 
Koho by napadlo, když poprvé uslyšel, co se 
děje v daleké Číně, že to postihne i nás. Ni-
kdo jsme na to nebyli připraveni. Ale to by 
nebyl český národ, aby se s tím nepopral. 
I přes uzavření školy vzdělávání našich žáků 
pokračuje. Používáme on-line formu výuky 
přes aplikaci Microsoft Teams, díky které 
mohou probíhat videohovory mezi žáky 
a jejich pedagogy. Protože tuto formu vy-
učování využívají takřka všichni žáci 1. až 
5. tříd, považujeme ji za vhodně zvolenou, 
úspěšnou a oblíbenou. Tato doba je nová 
a novému nás i naučila. Až tady ten nepozvaný host nebude, my bu-
deme vědět, že jsme nezaháleli a něco jsme se naučili. A to nové bu-
deme schopni využít i poté. V čase, kdy nemůžeme chodit do školy, se 
vídáme přes videohovory. Zvládají to i naši prvňáčci. Osobní kontakt 
však nenahradí. Proto nyní, kdy se můžeme za určitých podmínek spo-
lečně vídat, vyrážíme do přírody.

Po zimě si naši péči žádá i školní zahrada, proto všichni Mohyláci 
přidali ruku k dílu a zvelebují záhonky, opatrují zvířátka, připravují 

Společně dokážeme dělat i zázraky
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skleník... Poslední prázdninový den 31. 8. bude u nás pořádně rušno. 
V 16.00 se zde totiž sejdou všichni budoucí prvňáčci na Seznamova-
cím odpoledni. Už 3. 9. od 16.30 bude pro všechny zájemce připravena 
v areálu školy Burza kroužků. Nabídka všech zájmových aktivit bude 
do prázdnin zveřejněna na stránkách školy.
■ Jak situaci zvládala ZŠ Klausova? Podívejte se. 

V této nelehké době se snažíme našim žákům předat informace růz-
nými způsoby, napsal nám ředitel školy Petr Neuvirt. Děláme maxi-
mum pro to, aby se nám povedlo alespoň trochu nahradit dětem 
klasickou výuku v lavicích mezi kamarády. 
Na www.klausovazs.cz/video-distancni-vyuka-na-zs-klausova/ se mů-
žete podívat na kratičké představení naší práce.
■ Anglofonní základní škola v Praze 13 má ve třídách malý počet 
žáků. I díky tomu bylo jednodušší vypořádat se s výzvou, kterou při-
nesla pandemie Covid-19. 
Když se učitelé 11. března dozvěděli, že škola bude ještě téhož dne 
uzavřena, dětem zadali domácí úkoly pro nejbližší tři dny. Již 16. břez- 
na se však děti k výuce vrátily, učitelé totiž hned zavedli tzv. on-line 
výuku. Škola zajistila pokračování výuky českého jazyka, angličtiny, pr-
vouky, předmětu Science, matematiky a dalších předmětů (vlastivěda, 
přírodověda) prostřednictvím aplikace Skype. V této aplikaci byly vy-
učovány i hodiny hudební výchovy a hry na flétničku. Žáci s podpůr-
nými opatřeními měli s učiteli pravidelné individuální hodiny 
doučování. A jaký je závěr z nucené výuky na dálku prostřednictvím 
moderních technologií? Škola zavedla nové postupy výuky, které začali 
využívat děti i učitelé a které již nadále zůstanou neoddělitelnou sou-
částí vyučování. Mnoho z metod, které škola využila, totiž plánuje za-
chovat i nadále a umožnit svým žákům, kteří jsou doma nemocní nebo 
pobývají v zahraničí, být se školou v kontaktu i po dobu své nepřítom-
nosti.
Koronavir zavřel dětem i mateřinky
Bezpečnostní rada Prahy 13 uzavřela 15. března všechny mateřské 
školy na území městské části Praha 13. Aktuálně tak zareagovala na 
vývoj situace s šířením viru SARS-CoV-2.

■ Situace, která nastala, byla pro nás 
velice šokující, napsala nám Hanka 
Baštová, ředitelka Mateřské školy Ovčí 
hájek 2177. Naráz jsme byli v mateř-
ských školkách bez dětí a s vědomím, 
že nevíme, kdy se vše vrátí zpět do nor-
málu. Celá školka se uklidila, vydezinfi-
kovala, vyčistila. Paní učitelky připravily 
třídní plány, metodické pomůcky a po-
mohly s tím, co bylo aktuálně třeba. 
Zapojili se i všichni ostatní pracovníci. 
Přesto bylo každé ráno, kdy jsme vstu-
povali do školky bez dětského smíchu 
a radosti, neuvěřitelně smutné. Na dru-

hou stranu kolektiv školy mohl být se svými rodinami a načerpat ener-
gii na další dění. Celou dobu jsme byli ve spojení s rodiči. Dostali jsme 

řadu krásných e-mailů, obrázků a fotografií. Ale asi nejvíc nás dojí-
malo, když maminky nabízely pomoc v šití roušek – i na dobu, kdy 
bude školka opět otevřená. Moc děkujeme za oporu a pochopení.
■ Vývoj koronavirové pandemie na území České republiky jsme 
v Mateřské škole Sluníčko pod střechou bedlivě sledovali. 
Hned v začátku jsme zavedli adekvátní hygienická a bezpečnostní 
opatření, uvádí ředitelka Helena Zdrubecká. Jako první jsme kolek-
tivně (tedy děti a zaměstnanci) zintenzivnili mytí rukou, přestali jsme 
s dětmi cestovat veřejnými prostředky a pobyt venku omezili na školní 
zahradu a pěší výlety do Prokopského údolí. Informaci o zavření škol 
jsme dostali během bruslení na zimním stadionu Bronzová. Sílící ne-
jistota a obavy z nemoci Covid-19 se následně projevily na docházce 
dětí do školky. Po jejím uzavření jsme ale nezaháleli. Nejdříve jsme 
pracovali na třídní dokumentaci (vzdělávacích plánech a portfoliích 
dětí). Po ukončení přestavby části mateřské školy jsme na etapy 
a v malých skupinkách důkladně uklidili celou školku. Na zahradě 
jsme sestavili nový kompostér, připravili zeleninové a bylinkové záhony 
a zasadili nové rostliny. Na děti jsme nezapomněli a ani děti na nás. 
Přišlo nám od nich spoustu krásných obrázků a dopisů. Pro třídu před-
školních dětí a dětí s odkladem školní docházky jsme pak začali orga-
nizovat pravidelná týdenní videosetkání přes aplikaci Zoom. Ta nebyla 
vzdělávací jako u školáků, jejich cílem bylo alespoň na chvíli se vidět 
s ostatními a sdělit si to „nejdůležitější“. A co jsme si z pandemie od-
nesli? Minimálně to, že naše práce je ceněná ze strany těch, na kterých 
nejvíce záleží – tedy dětí. A také schopnost vyjít v nouzi vstříc dosud 
trochu obávaným moderním technologiím.
■ Moc ráda bych prostřednictvím STOPu poděkovala všem zaměst-
nancům Mateřské školy Píšťalka za opravdu poctivou práci v době, 
kdy byla školka zavřená, píše ředitelka Jana Dibelková. Všechno je vy-
dezinfikováno, připraveno a už se na děti moc těšíme. Za vstřícnost 
a pochopení všech opatření si zaslouží velký dík i rodiče. Věřím, že 
otevřeme s úsměvem a všechna opatření bez problému zvládneme. 
Snad už brzy nebudou nutná.
Striktní opatření se nevyhnula ani Domu dětí a mládeže Stodůlky
Jak šel čas v době kononavirové 
v domě dětí? 23. března, necelé dva 
týdny po uzavření domu dětí, jsme 
spustili projekt Domeček on-line, 
napsala Zdeňka Hiřmanová. Při-
pravili jsme lekce z různých typů 
naší činnosti, abychom zůstali 
s účastníky kroužků ve spojení. Je to 
i příležitost podívat se na tvorbu 
dalších lektorů, virtuálně „navštívit“ 
jiné kroužky a vyzkoušet si nové do-
vednosti. Zároveň jsme se i my za-
pojili do nového projektu mitkamjit.cz – portál pro sdílení aktivit, 
nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek 
volného času (domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska). Akti-
vity jsou tříděny podle věku a zaměření a obsahují odkazy na zdroj, 
odkud příspěvek pochází. Na tomto portálu je přes 2 500 příspěvků. 
Také jsme se připojili k vlně solidarity, která proudila celou republikou, 
a našili jsme téměř 500 roušek. Počet se zvýšil ještě o 196, to byly 
roušky, které nám zcela nezištně lidé přinesli. Všechny jsme potom 
předali Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, onkologii v Motole 
a sociálnímu odboru městské části Praha 13. Aby mohli šít i v KD 
Mlejn, půjčili jsme jim šicí stroje a poskytli i zásobu látek. Velmi in-
tenzivně jsme připravovali také kroužky a zápisy na nový školní rok 
2020/2021. Od pondělí 11. května jsme po šedesáti dnech opět zahájili 
svou činnost a v omezeném rozsahu a za splnění podmínek daných 
manuálem MŠMT otevřeli kroužky (informace o vrácení peněz za ne-
realizované kroužky najdete na www.ddmstodulky.cz).
O úrovni společnosti vypovídá i to, jak se chová k těm nejslabším
To, že morální úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se chová 
k seniorům, nemocným, handicapovaným nebo k dětem, je beze-
sporu pravda. Už samotný počátek pandemie ukázal, že jsme 
v tomto ohledu obstáli, protože ochrana nejohroženějších skupin 
obyvatelstva byla na prvním místě. I když musela přijít řada strikt-
ních opatření.
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■ Městská část Praha 13 již začátkem března začala rušit hromadné 
akce pořádané pro seniory, informuje Iva Dvořáčková z odboru so-
ciální péče. První z nich bylo setkání zhruba sto padesáti seniorů ve 
Spolkovém domě a další následovaly. Již 4. března jsme doporučili 
všem klubům seniorů omezit svoji činnost. Stejně tak, jako jsme velmi 
brzy aktivity seniorů postupně omezili, nebo přímo zastavili, tak bu-
deme činnost klubů seniorů velice pozvolna aktivovat. První schůzky 
klubů bychom rádi obnovili na začátku září. Chápeme, že tato nečin-
nost je pro mnoho aktivních seniorů již dlouhá. Nicméně při obnovo-
vání seniorských aktivit budeme maximálně obezřetní.                                       

Od prvního případu koronavirové nákazy v ČR přijala naše městská 
část opatření k zamezení šíření epidemie, dodala vedoucí odboru so-
ciální péče Blanka Vildová. Zrušila všechny společenské akce a přijala 
zvýšená hygienická opatření.

Pracovníci odboru sociální péče začali šít roušky ještě před jejich po-
vinným nošením. Jen na náš odbor bylo do 5. května dodáno k další 
distribuci zhruba 1 000 látkových roušek, které ušili zaměstnanci 
úřadu, učitelky ze základních a mateřských škol, neziskové or ganizace, 
občané naší městské části... Pracovníci našeho odboru distribuovali 
také velikonoční a potravinové balíčky pro nejpotřebnější rodiny 
s dětmi, Klokánek v Hostivicích nebo Dětský domov Zbraslav poskyt-
nuté magistrátem. Ve spolupráci s Farní charitou byla potravinová po-
moc poskytnuta rovněž lidem bez domova. Ve čtvrtek 19. března byla 
uvedena do provozu Infolinka pro seniory a občany se zdravotním 
omezením Prahy 13, kterým byla v desítkách případů ve spolupráci 
s odborem hospodářské správy a Farní charitou Stodůlky zprostředko-
vána pomoc spočívající v dovozu nákupu, roušek, dezinfekce apod. Na 
individuální žádost občanů a spolupracujících organizací bylo pro-
střednictvím infolinky a odboru sociální péče do 5. května distribuo-
váno zhruba 900 látkových roušek a 200 litrů dezinfekce. 
■ „Nouzový stav v ČR byl ukončen a není třeba zdůrazňovat, že to 
bylo pro všechny velice náročné období, jehož následky nás budou pro-
vázet ještě hodně dlouho,“ říká Aneta Ečeková Maršálová. „Jelikož 
jsem optimista, vidím i na této životní etapě mnoho pozitivního. Ne-
smírně si vážím všech, kteří nemysleli pouze na sebe a nezištně pomá-
hali všude, kde bylo potřeba. Ze srdce děkuji. A teď trocha čísel: 
Městská část zajistila cca 100 000 jednorázových ústenek, 2 000 

respirátorů, 100 kusů ochranných brýlí, 14 000 kusů rukavic, více jak 
6 000 litrů dezinfekce. Jednotlivcům a rodinám bylo rozdáno zhruba 
11 500 ks bavlněných ústenek.

Nic z toho bychom nezvládli, kdyby nebylo dlouhé řady dobrovol-
níků z celé Prahy 13, členů místní Agendy 21, skautů, zaměstnanců 
škol a školek, KD Mlejn, pracovníků úřadu, zastupitelů… Díky ma-
gistrátu jsme mohli využít cca 8 000 ks sterilizovaných bavlněných 
ústenek pro potřeby našich škol a školek. Hodně nám pomohla i do-
dávka 2 000 roušek od žen ve výkonu trestu z pražských věznic. 
Velké díky patří i Potravinové bance. Mohli jsme tak poskytnout 
prozatím asi 700 potravinových balíčků rizikovým skupinám – senio-
rům, osobám se zdravotním postižením nebo rodinám v tíživé fi-
nanční situaci. Nezapomněli jsme ani na děti, které bydlí v Dětském 
domově Charlotty Masarykové na Zbraslavi, v Domě tří přání či 
v Klokánku v Hostivicích, na naše Středisko sociálních služeb Prahy 
13... Nouzový stav skončil, ale pokud potřebujete bavlněné ústenky, 
dezinfekci, Seniorskou obálku nebo potravinový pozdrav můžete 
i nyní použít kontakty: Aneta Ečeková Maršálová, tel. 776 246 938,  
marsalovaa@praha13.cz; Vít Bobysud, tel. 602 188 225,  
bobysudv@praha13.cz; Yveta Kvapilová, tel. 702 132 025,  
kvapilovay@praha13.cz. Společný email: rousky@praha13.cz. Vše 
budeme vydávat do vyčerpání zásob obyvatelům Prahy 13, kteří jsou 
z rizikových skupin seniorů, držitelům karet TP, ZTP, ZTP/P a ro-
dičům samoživitelům, nejlépe po předchozí domluvě.“
■ Středisko sociálních služeb Prahy 13, jehož zřizovatelem je městská 
část Praha 13, poskytuje své služby seniorům a zdravotně hendikepo-
vaným občanům, tedy lidem, kteří patří do nejohroženější a zároveň 
nejzranitelnější sociální skupiny.

Činnost střediska pandemie ovlivnila skutečně výrazně, uvádí ředitel 
Jiří Mašek. Téměř z hodiny na hodinu se změnilo úplně všechno – 
vstup do střediska byl zakázán, sociální služby přestaly fungovat, po-
skytovali jsme je jen seniorům a zdravotně postiženým, kteří byli na 
pomoc druhých doslova odkázáni. Ukončili jsme i činnost denního 
stacionáře, dopravní služby pro seniory i činnost všech subjektů, které 
poskytovaly služby pro seniorskou veřejnost. Na základě vládních naří-
zení jsme zredukovali pečovatelské služby pouze na donášku stravy, 
pomoc při osobní hygieně..., vše za přísných hygienických podmínek. 
Myslím, že nejkritičtější období jsme zvládli velmi dobře. Také proto, 
že jsme na to nebyli sami. Naše městská část nám poskytla stovky jed-
norázových i látkových roušek, ochranných rukavic, desítky respirátorů 
a desítky litrů dezinfekčních prostředků. Hodně nám pomohly i další 
organizace a v neposlední řadě i jednotlivci. Všem patří upřímný dík. 
Díky vám jsme mohli těmito nezbytnými ochrannými prostředky vy-
bavit i naše seniory. Jak se říká, všechno je o lidech a já smekám i před 
zaměstnanci střediska, které koronavirus postavil do první linie. Po ce-
lou dobu pracovali s obrovským nasazením. Poskytování registrova-
ných sociálních služeb bude znovu obnoveno v pondělí 8. června, 
nicméně i nadále budou platit přísná bezpečnostní a hygienická pravi-
dla.  Eva Černá
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Slavnostní otevření Včelínu Ořech
Včelín Ořech 5. června 2019 to-
tálně vyhořel. Zbyly jen čtyři černé 
zdi a devět kontejnerů popela 
a spálenin. Díky neskutečné po-
moci sousedů, kamarádů, místních 
i vzdálenějších firem, několika in-
stitucí (včetně Prahy 13), muzi-
kantů a také díky mnoha zcela ne-
známým lidem se podařilo Včelín 
Ořech obnovit. Někdo pomohl 
dobrovolnickou prací, někdo mate-
riálem a někdo poslal finanční pro-
středky. 

Již v září jsme si tak mohli stanovit termín dokončení obnovy na 31. 
března. A ten se podařilo dodržet. Kvůli epidemii zatím jen pro živé 
a plyšové včelky (video z otevření na www.vcelinorech.cz). Ale těšíme 
se, že se na včely přijdou brzy podívat i školy a školky (každé jaro to 
bylo vždy okolo tisícovky dětí) a také celé rodiny. Přichystali jsme pro 
ně i pár novinek. Tou největší je nový prosklený úl s velkoplošnou lu-
pou a možností sledování života včel od března až do října.

V červnu bude ve Včelíně Ořech už 17. České Medobraní. Díky 
stávající situaci bude několikadenní. I proto je třeba se na prohlídky 
předem objednat. Zde jsou témata víkendů Medobraní: 6. 6. Vytáčení 
prvního medu, 13. 6. Muzejní noc, 20. 6. Medový jarmark a 27. 6. 
Dřevořezání v muzeu. Vždy bude zároveň otevřeno Muzeum medu, 
Včelín Ořech i Zahradní golf a Kouzelná zahrada.

Více o programu Medobraní na str. 29 a na www.vcelinorech.cz.
 Vladimír Glaser

Pohádka pro radost
V pondělí 11. května převzal starosta 
David Vodrážka spolu s radní Ane-
tou Ečekovou Maršálovou více než 
dvě stě obrázků od dětí z celé repub-
liky, které jsou určeny především na-
šim starším spoluobčanům v domo-
vech seniorů. Předala jim je paní 
Klára Peterková ze společnosti Mezi 
námi. Obrázky vznikly v rámci pro-
jektu Pohádka pro radost, jehož cí-
lem bylo propojení generací v době 
pandemie koronaviru. 

„V době pandemie byla pro klienty 
domovů seniorů asi nejhorší ztráta sociálních kontaktů,“ řekl starosta 
David Vodrážka. „Řadu týdnů se nemohli setkat se svými blízkými ani 
přáteli. Jsem přesvědčen, že jim obrázky od dětí udělají radost. Vždyť 
co může být hezčího než vědomí, že na ně někdo myslí. Tyto pohád-
kové pozdravy určitě mají v této nelehké době smysl“.

„Všechny obrázky předáme klientům Domova pro seniory Zity Ka-
bátové, Domu sociálních služeb Lukáš a určitě se dostane i na další," 
dodala radní Aneta Ečeková Maršálová.  Eva Černá

v rámci pracovních činností. Škola plánuje pokračovat ve zvelebování 
školní zahrady podáváním minimálně dvou dalších žádostí v příštích 
letech.  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Vytvoříme přírodní zahradu
Základní škola Kuncova obdržela od Státního fondu životního pro-
středí ČR dotaci na vytvoření přírodní zahrady ve školním areálu,  
a to ve výši 488 000 Kč. S finanční spoluúčastí školy bude činit dotace 
574 000 Kč. V rámci realizace, která započne na jaře roku 2021, bude 
vytvořeno v drenáži vedle dřevěné venkovní učebny zahradní jezírko 
s vodními rostlinami a modely vodních živočichů, alpinum, geoexpo-
zice a hobití domek. Součástí projektu jsou i hmyzí domky, dřevěné 
informativní tabule a výsadba tří ovocných stromů. O zahradu budou 
pečovat žáci ze dvou ekologických kroužků v rámci nepovinného 
předmětu ekologická praktika na I. i na II. stupni, ale i další žáci školy 

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Letošní jaro s sebou přineslo hodně starostí, 
ale nedá se mu upřít snaha nabídnout nám 
i dny plné sluníčka a krásných pastelových 
barev, které umí vykouzlit jen jediné roční 
období. A navíc dokáže profesionálním 
i amatérským fotografům nabídnout spoustu 
možností k pořízení skvělých snímků. Do 
tohoto vydání jsme vybrali fotografii pana 
Jiřího Babčáka, která nás zaujala kontrastem 
mezi chladným kovem tubusu metra a něž-
nou krásou nádherně kvetoucí okrasné jab-
loně. Protože se nezadržitelně blíží čas 
dovolených a prázdnin, věříme, že nezapo-
menete doma své fotoaparáty a o ty nejpove-
denější záběry se s námi podělíte.

Podaří-li se i vám udělat zajímavou foto-
grafii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete 
nám ji na stop@praha13.cz, rádi ji zveřej-
níme. Za všechny snímky, které jste nám již 
poslali nebo je teprve pošlete, vám mnoho-
krát děkujeme. Eva Černá
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Kam o letních prázdninách?
Konec školního roku a letní prázdniny klepou na dveře a mnozí z vás 
si lámou hlavu, jak svým větším či menším ratolestem zpříjemnit 
dvouměsíční volno. Volba mnohdy padne na pobytové nebo příměst-
ské tábory. Také letos vám s naší nabídkou trošku pomůžeme a spo-
lečně budeme doufat, že epidemiologická situace bude natolik příz-
nivá, že si děti léto opravdu užijí. 

Užijte si s SK Hala Lužiny

Od 17. do 21. 8. připravuje SK Hala Lužiny – všesportovní oddíl pří-
městský tábor pro děti od 6 do 13 let. Těšit se mohou na výlety a vy-
cházky na zajímavá místa v Praze a okolí, do přírody, to vše spojené 
s hrami a soutěžemi. Přihlášky zasílejte elektronicky do 30. 6. na  
kolandovadagmar@seznam.cz. Více informací získáte u Dagmar  
Kolandové na tel. 723 060 323.

Letní příměstský tábor Sportjoy
Hlavním cílem našeho příměstského tábora, který je určen dětem 
a mladistvým od 5 do 15 let, je nalezení způsobu, jak jim ukázat, že 
volný čas se dá strávit zábavně, kreativně a pohybem. Účastníky čeká 

pětidenní nabitý program plný zábavy, her, radosti z pohybu a mnoho 
dalších aktivit. Klademe důraz na rozvoj pohybových dovedností, tý-
mového ducha a rozvoj kreativity. Děti budou rozděleny do skupin 
dle věku. Vyzkouší si 25 tradičních i netradičních sportů a zažijí plno 
zábavy a her! Navíc se dozvědí řadu zajímavostí ze sportovního světa 
a poučí se o základech zdravého stravování. Náš profesionální tým za-
jistí celodenní péči od 7.30 do 18.00. Termíny, program, přihlášku 
a další informace naleznete na www.sportjoy.cz. Kontakt: Adéla  
Jaucová, info@sportjoy.cz, tel. 777 851 655.

Příměstský tábor Ořech
Tábor pořádá spolek Včelín Ořech. „Běžte klidně do práce a děti 
svěřte odborníkům“. Již čtvrtý rok mohou děti (od 6 do 12 let) trávit 
část léta v přírodě, v parku se zahradním golfem, na hřišti, s ukázkami 
hasičů, keramiky, včelařů, domácích zvířat. V případě špatného počasí 
v klubovně nebo s programem v Muzeu medu. Celý srpen denně od 
7.00 do 17.00 (týdenní cykly). Všechny turnusy, témata, termíny 
a přihlášky naleznete na www.vcelinorech.cz.

Léto plné her a pohybu 
Příměstský turistický tábor pro holky a kluky od 6 do 13 let se bude 
konat v termínu od 10. do 14. 8. Kromě celodenních výletů do Koně-
pruských jeskyní, Lán a Sv. 
Jana nás čeká jízda na dračí 
lodi, sportovní den v Jab-
lonci nad Nisou a dále vý-
let na Ještědský hřeben 
nebo bobová dráha na Ja-
vorníku v Jizerských ho-
rách. Sraz výletníků je vždy 
na zastávce metra B – Lu-
žiny. Cena 3 500 Kč/dítě 
zahrnuje pojištění, dopravu, 
vstupy, teplý oběd, diplom, 
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sportovní vybavení. Přihlášky najdete na www.radimstryncl.cz, více 
informací také na tel. 777 634 221. Počet míst omezen.

Příměstský tábor Ninja
V krásném prostředí Avaloky, Bellušova 72, Lužiny, čekají děti dva tý-
denní příměstské tábory (6.–10. 7. a 17.–21. 8.) plné dobrodružství, 
výuky bojového umění, sebeobrany a her. Navíc velká zahrada, domácí 
strava, výlet na hřiště a ve čtvrtek možnost přespání s táborákem a pro- 
mítáním pro děti. Výuka od mistra bojových umění a zen-buddhistic-
kého mistra Kodo Madla. Cena je 3 500 Kč, zápis do konce června. 
Informace na tel. 777 311 083.

Tábor Pohoda 2020

Letní tábor Pohoda 2020, jehož hlavním pořadatelem je Asociace pro 
volný čas, sport a kulturu, z.s., se uskuteční ve dnech 19. 7.–1. 8. Na 
táborovou základnu do jižních Čech – na krásné místo u řeky Dračice 
– jezdí účastníci tábora už přes dvacet let. Stany jsou s podsadou, 
strava je zajištěna v jídelně. K dispozici je vlastní hřiště obklopené 
přírodou, blízký les nabízí možnost pořádání různých her a akcí, na-
příklad realizaci stromolezectví. Letošní tábor, koncipovaný jako ro-
dinný s omezenou kapacitou 50 dětí, je pojatý ve smyslu outdooru 
a sportu, samozřejmě s ohledem na počasí a věk účastníků. Letošní 
novinkou je například výkonný projektor, takže po aktivním dni si 
děti užijí letní kino, tou další je, že mobily a tablety necháme doma.

Pokud se dětem nechce na dva týdny od rodičů, mohou ve dnech 
10.–14. 8. zvolit i příměstský tábor v ZŠ Kuncova, který vedou spor-
tovci, takže se děti určitě nebudou nudit. Více informací najdete na 
www.taborpohoda.cz a www.judobivoj.cz v sekci akce. Na webu jsou 
také podmínky, cena a program.

Letní tábor Cesta kolem světa 

Spolek Duha Sedliště i přes pandemickou situaci s Covid-19 nadále 
připravuje a organizačně zajišťuje letní tábor na Sázavě, který se usku-
teční, pokud to epidemiologická situace v ČR dovolí, od 1. do 15. 8. 
a to i za zpřísnění hygienických požadavků na organizaci a provoz. 
Celotáborová hra a počet účastníků bude ještě upřesněn po stanovení 
přesných provozních požadavků vládou ČR (aktuality budou zveřej-
něny na www.sedliste3.cz). I přes složitou situaci se na všechny moc 
těšíme a léto si užijeme, protože kdo si hraje, nezlobí! Za Spolek 
Duha Sedliště hlavní vedoucí tábora Hosyro.

Léto s Tallentem
Tenisová škola Tallent zve všechny holky a kluky na bohatý sportovní 
prázdninový program. V termínech 4.–10. 7. a 25.–31. 7. jsou pro za-
čátečníky i pokročilé připraveny pobytové tábory v Jilemnici vhodné 
pro děti od 6 do 15 let. Cena je 5 700 Kč. Kromě tenisu je pro děti 
pečlivě připraven program, který reaguje na věkové a zájmové složení 
dětí. Některých her a soutěží se účastní všichni společně, některé jsou 
organizovány odděleně pro mladší a starší. Kromě tenisu si děti za-
hrají třeba florbal nebo ping-pong v klubovně... Připravena je i eta-
pová hra. Ubytování je hotelového typu ve dvou až šestilůžkových po-
kojích turistické ubytovny (sprcha a WC v každém pokoji). Strava se 
podává v rozsahu plné penze. S ohledem na současnou situaci v sou-
vislosti s Covid-19 připravujeme i možnost stravování přímo v poko-
jích ubytovny.

Pokud není dítko připraveno na odloučení od rodičů, je vhodnou 
alternativou příměstský tábor. Ten je připraven například od 20. do 
24. 7. v ZŠ Janského (další termíny a lokality jsou na našem webu).  
Po tenise se můžete těšit například na badminton, florbal, fotbálek, 
vybíjenou, závěrečný tenisový turnaj, míčové hry, kino, minigolf, ná-
vštěvu zoo, bowling. Z těchto aktivit budeme vybírat dle věkového 
a zájmového složení účastníků tábora. Cena je 3 700 Kč včetně stravy. 
Informace a přihlášky najdete na www.tallent.cz.

Sportovní příměstské kempy Jeremi
Všechny kempy pořádané 
multifunkčním sportovním 
centrem Jeremi sport, Jeremi-
ášova 2581/2, probíhají od 
8.30 do 16.30 hodin.
• Sportovní kemp je určen 
dětem ve věku 6 – 15 let. 
Bude v termínech: 29. 6.–3. 7., 
13.–17. 7., 20.–24. 7., 27.–31. 7.,  
3.–7. 8., 10.–14. 8., 17.–21. 8., 
24.–28. 8. Každý den je nabitý 
sportovními aktivitami, hrami 
a soutěžemi. Děti si pod do-
hledem zkušených vedoucích 

a trenérů vyzkouší všechny sportovní aktivity, které nabízí sportovní 
centrum Jeremi – badminton, squash, stolní tenis, box, kondiční tré-
nink, alpinning, horolezecká stěna, beach volejbal, hry a tvoření. Cena 
kempu je 3 490 Kč (v ceně je zahrnuto stravování 3x denně a pitný re-
žim). 
• Badmintonový kemp (6–18 let) – v termínech: 29. 6.–3. 7.,  
17.–21. 8. a 24.–28. 8. Náplní je prohloubení badmintonových zna-
lostí, učení techniky základních úderů, pohyb po kurtu a všeobecná 
sportovní příprava.
• Squashový kemp (6–18 let) bude 24.–28. 8. Náplní je prohlou-
bení squashových znalostí, učení techniky základních úderů, pohyb po 
kurtu + všeobecná sportovní příprava.
• Kemp beachvolejbalu (6–18 let) bude v termínech: 13.–17. 7. 
a 27.–31. 7. Účastníci si prohloubí znalosti beachvolejbalu a všeobec-
ných sportovních aktivit na písku.
• Kemp stolního tenisu (6–18 let) bude 29. 6.–3. 7. náplní je pro-
hloubení znalostí stolního tenisu, učení techniky základních úderů 
a všeobecná sportovní příprava. 
Cena squashového, badmintonového, beachvolejbalového kempu 
a kempu stolního tenisu je 3 990 Kč (v ceně je stravování 3x denně 
a pitný režim). 
Více na www.jeremi.cz/kemp-sportovni, info@jeremi.cz.

Letní příměstský tábor v ZŠ Mohylová
V termínu 24. – 28. 8. pořádá Rada rodičů při ZŠ Mohylová příměst-
ský tábor. Ten je přednostně určen žákům 1. – 3. tříd, žáci 4. a 5. roč-
níků jsou přijímáni dle kapacity tábora. Pro děti bude připraven bo-
hatý program vždy od 8 do 16 hodin. V celém týdnu nebude nouze 
o sportování, hry, tvoření a samozřejmě výlety po Praze a okolí. Při-
hlášku najdete na www.zsmohylova.cz/index.php/aktuality.
 Připravila Eva Černá
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Voda je dar
Pro většinu z nás je naprostou samozřejmostí, že doma otočíme kohoutkem 
a teče nám pitná voda. Nikdo z nás v tu chvíli nepřemýšlí o tom, odkud se 
vlastně ta životadárná tekutina bere. Voda tvoří většinu zemského povrchu. 
Člověk sám je z většiny tvořen vodou a nepřežije bez ní víc než několik dní. 
Koho z nás napadne, že vlastně žijeme ve vodním ráji? Važme si vody. Ne 
každý má takové štěstí, že má pitné vody dostatek.

Světový den vody se od roku 1993 každoročně slaví 22. března. Toto 
datum vyhlásilo Valné shromáždění OSN. Hlavním cílem je pořádání 
osvětových akcí, které mají vzbudit zájem veřejnosti a odpovědných 
institucí o ochranu vodních zdrojů na Zemi. Ty letošní se měly nést 
v duchu motta „Voda a změna klimatu“, protože klimatické změny 
jsou neoddělitelně spojeny s vodou a s jejím hospodařením. Letos se 
ale bohužel kvůli koronavirové pandemii žádné takové akce nekonaly. 

Bez vody by nebylo na Zemi života. Přes svou jednoduchou mole-
kulární strukturu má jedinečné chemické i fyzikální vlastnosti. Voda 
špatně vede teplo, avšak je jeho výborným akumulátorem, což je pro 
globální klima velmi významná vlastnost. Vodní plochy dokáží uložit 
spoustu tepla, které pak uvolňují během chladného období. Během 
teplého léta zabraňují nadměrnému zahřívání a díky tomu vytváří pří-
jemné klima. Tímto způsobem se zmírňují tepelné výkyvy na Zemi. 
Voda se účastní všech procesů na zemském povrchu. Rozpouští soli 
nerostů do půdy a pak je přivádí k rostlinám, jako nezbytné živiny.  

Faktem je, že více než jedna třetina lidí na světě nemá přístup 
k pitné vodě a její spotřeba v Evropě již přesahuje dostupnost. Objem 
vody na Zemi je konstantní a pokrývá 75 % naší planety. Z toho asi 
97 % tvoří voda slaná. Další část zaujímají ledovce a pouhých 0,7 % 
z celého objemu je možno použít jako vodu k pití. Asi všichni víme, 
že bez jídla lze přežít až 40 dní, bez vody méně než 4. Lidské tělo ob-
sahuje 60 % vody. Člověk vypije zhruba tři litry vody denně, celková 
spotřeba na osobu a den je přibližně 130 litrů. 

Pitná voda
Praha 13 je zásobována pitnou vodou z Úpravny vody Želivka, stejně 
jako většina metropole. Doprava pitné vody je zajištěna samospádem 
štolovým přivaděčem o délce 52 km do vodojemu Jesenice z největší 
vodárenské nádrže v ČR, Švihov, která leží na řece Želivce. Pitná voda 
je pravidelně kontrolována analytickými metodami dle vyhlášky, která 
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu. Na stránkách 
PVK jsou dostupné aktuální informace o kvalitě vody v Praze. Dlou-
hodobé sledování ukazuje, že kvalita pitné vody z pražské distribuční 
sítě zcela vyhovuje evropským standardům.

Jak se získává pitná voda?
Voda je z přehrady odebírána ze dvou odběrných věží z různých hlou-
bek, podle stavu hladiny a kvality vody. Do úpravny je dopravována 
čerpadly. Do vody se v úpravně vody přidává srážedlo, které na sebe 
váže organické a anorganické nečistoty. V případě zhoršené kvality 
surové vody se dávkuje aktivní uhlí, které na sebe umí navázat některé 
chemikálie. Voda je dále vedena na filtry naplněné křemičitým pís-
kem, kde se vysrážené vločky zachytí. Za pískovými filtry následuje 

úprava vody ozónem, který slouží pro dezinfekci vody. Až při výstupu 
z úpravny je přidáván chlór. Ten má za úkol zachovat kvalitu vody bě-
hem distribuce k odběrateli.

Čištění je složitý proces a není divu, že cena pitné vody stále stoupá. 
Z tabulky na webu PVK lze vyčíst, že cena pitné vody stoupla takřka 
4x od roku 1998, kdy m3 vody stál pouhých 26 Kč. Cena vodného 
a stočného v Praze pro rok 2020 je stanovena na 94 Kč za m3. Proto 
se v souvislosti s úsporami dostávají do popředí výrobky a technologie, 
které umí efektivně využívat dešťovou vodu nebo recyklovat tzv. šedou 
vodu ze sprch, van a umyvadel. 

Odpadní voda je odváděna pomocí systému stok do čistírny, odtud 
pak do Vltavy. Kanalizace není černá díra, kde vše beze stopy zmizí. 
Ústřední čistírna v Praze každoročně zpracuje desítky milionů metrů 
krychlových odpadů, které do kanalizace nepatří. Tyto látky poškozují 
kanalizační potrubí, čerpací stanice i čistírenská zařízení. Kanalizační 
řád na webové stránce PVK určuje, co lze vypouštět. Odpad z ku-
chyňských drtičů zanáší kanalizaci pevnými látkami, na které se vážou 
tuky, a může dojít k ucpání kanalizační přípojky. Plasty z hygienic-
kých potřeb a ubrousků nepodléhají rozkladu a tak mohou zcela zničit 
čerpadla odpadní vody. Provoz čistírny může výrazně zkomplikovat 
řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce je-
dovaté a mají také negativní vliv na biologické procesy čištění. 

V Praze 13 máme oddělené vedení splaškové a dešťové kanalizace. 
Moderní princip umožňuje dešťovou vodu odvedenou ze střech, silnic 
a chodníků využít k posílení toku Prokopského potoka. Nečistoty se 
usazují v sedimentačních nádržích. Díky tomuto systému můžeme při 
procházce obdivovat život v rybnících v Panské zahradě a v Centrál-
ním parku.

Jak s vodou šetřit?
V poslední době jsou dotačně podporovány projekty v rodinných do-
mech, které umožňují hospodařit s dešťovou vodou. Ta se používá na 
zalévání rostlin, splachování toalety nebo ke sprchování. I v sídlištních 
bytech bychom měli vodou šetřit. Spotřebu může zvýšit nenápadný 
průtok toaletou, kapající kohoutky či sprcha. Stačí, když změníme ně-
které své ustálené zvyky, jako je mydlení se a čištění zubů při tekoucí 
vodě, koupání zaměníme za sprchování, nainstalujeme úspornou spr-
chu, perlátory a mechanismus pro duální splachovače. Pračku zapí-
nejme, až když je plná. Upřednostňujme mytí nádobí v myčce před 
ručním mytím. Učme děti svým příkladem, aby vždy zastavily vodu 
a zavřely kohoutek. Kontrolujme účty za vodu a v případě neobvykle 
vysoké spotřeby zkontrolujme případné netěsnosti. Při odjezdu na do-
volenou také uzavřeme hlavní přívod vody.

Neteče vám voda? 
Na webových stránkách PVK naleznete vždy aktuální informace 
o plánované výluce dodávek vody, ale i o aktuálních haváriích. Zákaz-
nickou linku 601 274 274 nebo 840 111 112 volejte nejen při havárii 
vašeho vodovodu ale i kanalizace.  

I přes nepříznivou situaci spojenou s pandemií Covid-19 oznamují 
Pražské vodovody a kanalizace svým odběratelům na svých webových 
stránkách, že zajišťují bezpečné a plynulé dodávky pitné vody ve stan-
dardní kvalitě a není třeba mít jakékoli obavy. Dle informací ze Svě-
tové zdravotnické organizace a Státního zdravotního ústavu pitná 
voda respirační viry nepřenáší a lze ji používat bez jakýchkoli ome-
zení.  Dana Céová

Štolový přivaděč

Želivka – letecký snímek
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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 náby-
tek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pne-
umatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum stanoviště
  1. 6. Běhounkova – parkoviště proti č. 2463
  2. 6. Jaroslava Foglara – parkovací záliv proti č. 1333/8
  2. 6. Nušlova – rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
  3. 6. Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova u č. 1594
  3. 6. Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
  4. 6. Pavrovského – křižovatka s ul. Janského (u kontejnerů na tříděný odpad)
  4. 6. Podpěrova – před MŠ u č. 1879
  5. 6. Volutová – parkoviště proti č. 2518/6
  8. 6. Bašteckého – křižovatka s ul. Janského
  9. 6. Amforová – proti č. 1895/24
  9. 6. Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12
  9. 6. U Kašny – odstavná plocha
10. 6. Bellušova – chodník proti č. 1804/7
10. 6. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69
11. 6. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
12. 6. Přecechtělova – křižovatka s ul. Prusíkova
15. 6. Bronzová – chodník u trafostanice naproti č. 2016/13
15. 6. Šostakovičovo náměstí – křižovatka s ul. Vlachova
16. 6. Klausova – parkoviště proti č. 1361/13a (u kontejnerů na tříděný odpad)
16. 6. U Jezera – parkoviště proti č. 2039/18
17. 6. K Sopce – zpevněná plocha
18. 6. K Fialce – plocha u č. 1219
18. 6. Suchý vršek – rozšířený chodník proti č. 2096
19. 6. Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)
22. 6. K Řeporyjím – křižovatka s ul. v Brůdku (u rybníka)
22. 6. Trávníčkova – u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)
23. 6. Janského – parkoviště proti č. 2370
23. 6. nám. Na Lužinách
23. 6. Kuchařova – křižovatka s ulicí Svitákova
24. 6. Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
24. 6. Janského – rozšířený chodník u č. 2437/15
24. 6. Kettnerova – proti č. 2059/6 u trafostanice
25. 6. Fantova – parkoviště u č. 1742/23
25. 6. V Hůrkách – křižovatka s ul. Seydlerova
26. 6. Zázvorkova – parkovací záliv proti č. 2003/14
29. 6. Böhmova – parkoviště u kotelny
29. 6. Mládí – parkoviště proti č. 824/14
30. 6. Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
30. 6. K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u tříděného odpadu)
20. 7. Sezemínská – parkoviště u trafostanice
21. 7. Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
22. 7. Chlupova – proti č. 1800 u MŠ
23. 7. Janského – parkovací záliv u lékárny u č. 2254
17. 8. Bellušova – chodník proti č. 1804/7
18. 8. Hábova – parkoviště proti č. 1564/8
19. 8. Husníkova – parkoviště u trafostanice
20. 8. Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci

Michaela Líčková

Harmonogram mobilního sběru 
nebezpečného odpadu a potravinářských 
tuků a olejů 
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru 
odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pes-
ticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva,  
baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích).
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 
731 451 582.

13. 6. – so

5. máje (proti domu č. 325)    8.00–8.20

křižovatka ul. K Fialce – Živcových    8.30–8.50

křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště 
u č. 2463)    9.00–9.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)    9.30–9.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 10.00–10.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 10.40–11.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 11.10–11.30

Janského (parkovací záliv u lékárny) 11.40–12.00

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

Kuchařova (parc. č. 160/468) 15.30–15.50

16. 7. – čt

nám. Na Lužinách 15.00–15.20

Mládí (u restaurace Mlejn) 15.30–15.50

Sezemínská (parkoviště) 16.00–16.20

Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30–16.50

Kolovečská (parkoviště) 17.00–17.20

Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30–17.50

Fantova (u provozovny Auto Kelly) 18.10–18.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 18.40–19.00

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174) 15.00–15.20

   9. 9. – st

Petržílkova u č. 2483 (u sloupu veřej. osvětlení) 15.30–15.50

K Sopce (zpevněná plocha proti č. 1655) 16.00–16.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2) 16.30–16.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17.00–17.20

křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.30–17.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do 
restaurace č. 1047/21a)  18.00–18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 18.30–18.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11) 19.00–19.20

Prosíme o dodržování bezpečnostních pravidel, jako je nošení ochranných pomůcek 
a dodržení rozestupů. Děkujeme.

Michaela Líčková

Mimořádný sběr biologického odpadu 
Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného  
původu. Ne živočišné zbytky!

  7. 6. Chalabalova – parkoviště proti č. 1611/7 13.00–16.00
12. 6. náměstí Na Lužinách 15.00– 18.00
  5. 9. K Sopce – zpevněná plocha 13.00–16.00

Upozornění: Pokud bude kontejner naplněn dříve než za tři hodiny, bude přistaven další.

Michaela Líčková
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V celostátní anonymní soutěži v roce 1968 na urbanistickou koncepci 
Jihozápadního Města získal 1. cenu, od roku 1976 vedl Ateliér 7, se svým 
týmem vypracoval projekt Stodůlek, Lužin, Nových Butovic i Centrálního 
parku, v lednu 1990 byl jmenován hlavním architektem Prahy, od roku 1994 
učil na Fakultě architektury ČVUT v Praze, v roce 2013 získal tento přední 
český architekt Cenu Obce architektů za celoživotní dílo a v roce 2018 Cenu 
Jože Plečnika. Mnozí z vás už vědí, že jméno, které jsme na začátku nezmínili, 
je doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc., který v květnu oslavil významné životní 
jubileum. 

Pane docente, jste přední a uznávaný architekt, urbanista a pedagog. Svým 
projektem Jihozápadního Města jste navždy změnil jeden z okrajů naší metro-
pole. Jako kluk jste ale měl o svém životě asi jiné představy.
To je pravda. Miloval jsem letadla a chtěl jsem být leteckým kon-
struktérem. Také jsem hodně maloval a kreslil a tak jsem si jednu 
dobu pohrával i s myšlenkou, že bych mohl být akademický malíř. 
Mou představu změnila na gymnáziu moje třídní profesorka, která 
mi doporučila studium architektury. Když jsem si přečetl knížku od 
architekta Karla Honzíka Tvorba životního slohu, bylo rozhodnuto.
Protože toto není naše první povídání, tak vím, že jste začínal v Karlových  
Varech. 
Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT jsem dokončil 
v roce 1959 a s diplomem jsem dostal povinnou umístěnku. Místo ná-
stupu – karlovarský Krajský projektový ústav.
Narodil jste se sice ve Zdicích u Berouna, ale od dvou let jste vyrůstal v Letňa-
nech. Nestýskalo se vám po Praze? 
Nevím, jestli bych řekl, že se mi stýskalo. Ve Varech jsem sbíral zkuše-
nosti a opravdu hodně se toho naučil. Ale chtěl jsem zpátky. Možná 
jsem měl tenkrát pocit, že když nebudu „v centru dění“, tak mi něco 
proklouzne mezi prsty. A navíc jsem chtěl být se svojí ženou.

A tenkrát v roce 1961, jste vzal některé své práce a zamířil k hlavnímu archi-
tektovi Prahy profesoru Jiřímu Voženílkovi.
Ta touha pracovat na něčem velkém mě zbavila obav z odmítnutí. Pan 
profesor mě přijal do urbanistického ateliéru a tím mi otevřel cestu 
k získávání dalších zkušeností, práci na územních studiích, plánech 
a také k urbanistickým a architektonickým soutěžím.
A jsme u toho, co už jsme zmínili – u první ceny v soutěži na urbanistickou kon-
cepci Jihozápadního Města v červenci 1968. Díky ní se vám na hezkých pár let 
změnil život.
Pravda, to jsme zmínili. Co ale nezaznělo, po srpnu 1968 nastaly mě-
síce a roky, kdy jsme museli pracovat s poněkud „přistřiženými kří-
dly“. V roce 1969 jsme na projektech Jihozápadního Města začali 
pracovat. Koncepty prostorových řešení na relativně složitém, ale in-
spirujícím terénu jsme ověřovali na modelech. Současně jsme řešili 
projekt podzemních inženýrských sítí, bez jejichž včasné realizace by 
se výstavba prvních obytných souborů opozdila. Základní dopravní 
ose trase metra B jsme věnovali hodně energie a podařilo se nám pro 
Jihozápadní Město prosadit pět stanic metra! Ladili jsme polohu sta-
nic ve vztahu k obytným souborům. Navrhli jsme logickou síť pěších 
cest ke stanicím metra tak, aby pro osmdesát procent obyvatel Sto-
důlek, Lužin a Nových Butovic trvala cesta pěšky ke stanici metra do 
deseti minut. Velká Ohrada a okrajová území byly k metru napojeny 
autobusovými linkami. Automobilovou dopravní síť jsme řešili na zá-
sadách: průjezdnou dopravu vytlačit na okraj obytných čtvrtí, např. 
Jeremiášova. Místní koncovou a zásobovací dopravu udržet v rych-
lostech 30, maximálně 50km/hod. Nakreslené a schválené byly i zá-
chytné garáže P+R u vhodných stanic metra, bohužel jsou stále 
v nedohlednu. 

Už tehdy jsme řešili také „dešťovku“ – Jihozápadní Město má dešťovou 
kanalizaci oddělenou od splaškové. Dešťová je po přečištění svedena 
do tří retenčních nádrží, které jsme v Centrálním parku a na začátku 
Prokopského údolí formovali jako „rybníky“.
Zmínil jste modely. Jeden se dokonce dostal na světovou výstavu EXPO 1986 
v kanadském městě Vancouveru. 
Model celého JZM byl propracovaný do všech detailů. Měřil úctyhod-
ných 180 x 360 centimetrů a vzbudil velkou pozornost. Ale od modelu 
k realitě byla dlouhá a strastiplná cesta. 
Vím, že jste realizoval řadu projektů a my stále hovoříme jen o Jihozápadním 
Městě. Asi proto, že tady jsme doma, a navíc to byl váš životní úkol. Město, 
které je téměř dostavěné, ale někde se dále zahušťuje. Co těm změnám říkáte. 
Bude mít dnešní nové „zahušťování„ vždy uměřenou tvář?
Velice bolavou „změnu budoucí tváře“ lokality Lužiny už jsme kdysi – 
při bezpodmínečném příkazu zvýšit vyprojektované obytné osmipod-
lažní domy o tři patra – prožili. Dnešní doba přinesla úspěšné zastavě - 
ní připravených proluk, například v centru Nových Butovic. Jak úspěšná 
bude chystaná zástavba u Slunečního náměstí, to ukáže teprve čas.
 Eva Černá

Život je velká a nádherná výzva

V únoru 1990 pozval prezident Václav Havel nově jmenovaného hlavního architekta Prahy Ivo Obersteina na let 
vrtulníkem nad Prahou. Přál si, aby ho z výšky seznámil s hlavními a aktuálními problémy Prahy.  

Rok 1984 – první obyvatelé východního okraje Lužin v „rozestavěném“ Centrálním parku. 

Mezi gratulanty byl i starosta David Vodrážka
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1000 Kč
DÁRKOVÝ

POUKAZ

Radlická 117
158 00 Praha 5

Tip na dárek

DÁRKOVÉ POUKAZY V HODNOTĚ  

200 KČ, 500 KČ A 1000 KČ  
ZAKOUPÍTE NA INFOSTÁNKU V PŘÍZEMÍ.

facebook.com/galeriebutovice    instagram.com/galeriebutovice
galerie-butovice.cz

GB inzerce STOP dark poukaz 210x297 02.indd   1 13.03.2020   17:01
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HASIČSKÉ OKÉNKO

Poděkování
Jménem pana ředitele obvodního ředitelství i  našich  kolegů, kteří 
v době vyhlášených mimořádných opatření v souvislosti s ochranou 
obyvatelstva a s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
Covid-19 působili v tzv. první linii, děkujeme panu Pierru Mememu, 
jakož i veškerému personálu podílejícímu se na přípravě stravy pro 
složky integrovaného záchranného systému, včetně strážníků  Obvod-
ního ředitelství  městské policie Prahy 13. Chceme tímto vyslovit ce-

lému kolektivu restaurace Kastrol mimořádné uznání a velké poděko-
vání za to, s jakým nasazením a ochotou zajišťovali servis pro naše 
strážníky. Bylo to velmi solidární gesto, které upřímně ocenili všichni 
v terénu sloužící kolegové.

Taktéž děkujeme všem slušným a ohleduplným lidem v Praze 13, 
kterých byla naprostá většina, za nezištnou pomoc a podporu při 
naší práci v době mimořádných opatření.

 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 S postupně uvolňovanými opatřeními v souvislosti s epi-
demií Covid-19 jsme v oblasti Stodůlek zaznamenali mírný 
nárůst trestné činnosti. Ke stálicím, jakými jsou např. vandal-
ství, poškození vozidla apod. se k nám vracejí další druhy 
trestné činnosti, jako jsou šarvátky a ublížení na zdraví. Větši-
nou se jedná o různé malicherné spory, k jejichž eskalaci však 
přispívá míra alkoholu v krvi všech zúčastněných. K tomu sa-
mozřejmě přispělo i otevření tzv. zahrádek u restaurací. Do-
mnívám se, že podobné případy budou i nadále přibývat a to 
s narůstající venkovní teplotou, jelikož mezi množstvím poži-
tého alkoholu, zejména piva, a stoupající teplotou vzduchu 
bývá přímá úměra. Sám to znám. I když nám přibývá těchto 
problémů, tak jsem nicméně rád, že se opatření v souvislosti 
s Covid-19 zmírňují. Doba s omezujícími opatřeními, kterou 
jsme museli vydržet, byla velmi dlouhá a jsem rád, že jsme ji 
my, policisté z Místního oddělení policie Stodůlky, ale ze-

jména občané Stodůlek tak dobře zvládli. Za celou dobu jsme 
nezaznamenali nějaké fatální porušení nařízení vlády či sou-
visejících opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Doufám, že 
naše vláda nebude muset přijímat podobná opatření, či vy-
hlašovat obdobný stav znovu. Když mám celé toto období 
zhodnotit, tak bych řekl, že jsme ho zvládli výborně. Samo-
zřejmě opatření nekončí, pouze se zmírňují. Nezbývá však 
než doufat, že nás nic podobného již nepotká.
 V poslední době jsme také zaznamenali nárůst kapesních 
krádeží v obchodech, resp. větších prodejnách potravin, ob-
chodech s drogerií apod. Nechci zde psát přímo obchody, ve 
kterých jsme kapesní krádeže zaznamenali, protože by to pak 
vypadalo, že k nim dochází výhradně v těchto obchodech. To 
samozřejmě není pravda. Obětí kapesní krádeže se můžete 
stát prakticky kdekoli. Vím, že to neustále opakuji, ale pořád 
k tomu dochází. Pokud jdete do některého z obchodů nakou-

pit, tak si prosím nevěšte žádné své příruční tašky, kabelky 
apod. na nákupní vozík. Vždy je mějte na rameni nebo někde, 
kde je alespoň pocitově cítíte. Zároveň neukládejte své peně-
ženky a jiné věci do kapes batohů, neboť tyto jde většinou 
lehce otevřít a toho, že vám někdo peněženku odcizil, si ani 
nevšimnete. Nedávno jsem viděl batoh, který měl kapsu na 
peněženku a doklady z té strany, která přiléhá k zádům. 
V podstatě pak nikdo peněženku ukrást nedokáže, protože by 
vám musel batoh nejprve sundat. Největší starosti nám ne-
dělají odcizené hodnoty, protože ty jsou většinou v řádech 
stovek korun, ale vyřizování si nových dokladů, platebních 
karet apod.

Nyní mi nezbývá než vám popřát, abyste úspěšně vstou-
pili do etapy „pokoronavirové“ a všem, kteří musí znovu 
startovat své podnikání případně jiné činnosti, přeji hodně 
úspěchů a pevné nervy.  Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Pozastavení činnosti
Ještě na březnové výborové schůzi jsme plánovali další akce na jaro 
a vlastně na období do prázdnin, ale hlavně také oslavy výročí založení 
sboru, které by se měly uskutečnit v září. Snad to situace dovolí a rádi 
vás na nich přivítáme.

Bohužel s narůstajícím počtem nakažených přišlo i množství tvr-
dých 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 změnilo 
zaběhnutý chod naší jednotky. 

Jarní plány, soutěže, školení jednotky, plánovaná činnost mladých 
hasičů, akce jako Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna, hojně 
navštěvovaná akce Pálení čarodějnic a také účast na Hasičských slav-
nostech v Litoměřicích, to vše se rozplynulo jako jarní sníh.

O činnosti jednotky jsem psal v minulém čísle, krom toho ve vol-
ných dnech naši členové zajišťovali rozvoz dezinfekce a ochranných 
prostředků po obvodu Prahy 13.

Proto bych chtěl ještě jednou všem členům poděkovat, protože vše 
co dělali, bylo na úkor rodiny a volného času. 

O obnovení činnosti sboru a akcích, které budeme pořádat, vás bu-
deme včas informovat.

V neděli 3. května po osmé hodině ranní vyjížděla jednotka k požáru 
v prodejně optiky v Archeologické ulici poblíž Obchodního centra 
Lužiny. Hasiči použili k zásahu, který probíhal v dýchací technice, dva 
vodní proudy, k odvětrání objektu nasadili přetlakovou ventilaci. Nej-
vyšší patro objektu muselo být zkontrolováno pomocí výškové tech-
niky.

 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Náš život v pandemii se změnil
Letošní rok v našem sboru je jeden velký šrumec. V lednu jsme na 
valné hromadě schválili plán činnosti a akcí podle kterého jsme měli 
pracovat. Z tohoto plánu rušíme a přesouváme jednu akci za druhou. 
Po čarodějnicích musíme nyní zatím pozastavit i Den dětí, uvidíme, 
zda ho budeme moc uspořádat ještě do prázdnin, nebo až na začátku 
podzimu. Zároveň zatím ani není jasné, zda proběhnou Třebonické 
letní hry. Vše závisí na tom, jak se bude vyvíjet epidemiologická situ-
ace v České republice. Také se nám už moc stýská po dětech 
z kroužku, snad se nám povede se s nimi sejít ještě do prázdnin. Když 
vše dobře dopadne, tak určitě dáme vědět, kdy se jaká akce uskuteční. 
Všem čtenářům, ale vlastně nám všem přejeme léto plné sluníčka, po-
hody bez roušek a hlavně zdraví a klid.

  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE

Z DENÍKU POLICIE ČR

Třebonické letní hry 2019
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INZERCE

NOVĚ OTEVŘENO

Centrum Velká Ohrada 
v 1. podlaží u hlavního vchodu

Prusíkova 2577/16, Praha 13 Stodůlky 

NOVĚ OTEVŘENO

www.orechovekytky.cz

Vážení milovníci masa! 
Je tomu již rok a půl, co jsme v Butovicích 
otevřeli naše řeznictví. Chceme všem, kdo si 
nás našli, poděkovat za podporu. Grilovací 
sezóna se nám již rozběhla a my vám ji 
chceme udělat ještě pestřejší. V naší nabídce 
najdete vyzrálá steaková masa z českých 
chovů, čerstvé grilovací klobásy jen 
z masa, bylinek a koření, všechno pro 
přípravu burgerů, námi marinovaná 
masa a další sortiment včetně 
kvalitní uzeniny od českých výrobců. 
Přeji vám krásné prázdniny a těším 
se na viděnou. 

Váš řezník z Butovic, 
Aleš Peterka 

Aleš Peterka – řezník z Butovic

Seydlerova 2150, Praha 5 - Nové Butovice 
(naproti poliklinice Lípa)

ales@masology.cz

+420 777 323 065

www.masology.cz
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FINANČNÍ PORADNA

Sami nebo spolu?
„Dobrý den, paní doktorko. Pracuji v open space, ale dostali jsme možnost 
si přesednout do uvolněných kanceláří. Kolegové si ale myslí, že se jich stra-
ním. Jak jim říct, že to tak není, že mám jen obyčejný strach z nákazy?“

„Dobrý den. Naše školní děti už se po 
období karantény nemůžou dočkat ka-
marádů. Mladší dcera se vyloženě kaž-
dým dnem víc a víc těší do školy, starší 
začne škola až v září. V létě měly obě 
jet na tábor. Myslíme si, že vzhledem 
k riziku nákazy by bylo lepší, kdyby 
strávily léto u babičky. My už dovole-
nou nemáme. Ony ale chtějí jet na tá-
bor. Nemůžeme se s manželem shod-
nout, co je pro ně lepší?“

„Dobrý den. Naše babička v Domově 
seniorů nesmí mít návštěvy, nesmí do-
stávat balíčky, nesmí chodit do jídelny, 
nemají společné programy a teď už nesmí 
ani vyjít na zahradu, protože tam začali 
něco stavět. Ještěže s námi může alespoň 
telefonovat. Je jí tam takhle smutno…“

„Dobrý den. Rodiče odvezli moji přítelkyni na chatu a budou tam až do 
září. Chodíme spolu teprve pár měsíců, ale takhle jí možná půl roku neuvi-
dím. Mám jí rád, stýská se mi, ale nesmím ji ani navštívit.“

Ve své ordinaci se setkávám s mnoha variantami, jak si naše duše 
stýská, když nám chybí to, co je pro nás běžné a co nám pandemie 
komplikuje. Koronavirus přinesl různá opatření, jak zabránit rizi-

kové nákaze virem, který může ne-
mocné stát i život. Není moudré 
tato rizika podceňovat. Zároveň je 
třeba myslet na to, že sociální izo-
lace je už odpradávna nejvyšší forma 
trestu.

Jako vždy a ve všem platí, že 
všechny extrémy škodí. Absolutní 
stranění se kolegů, úplné vyřazení 
dětí ze společných her, naprostá izo-
lace seniorů od ostatního života, nu-
cené odloučení milenců... To vše je 
extrém. 

Onemocnět i zemřít se dá nejen 
z rizikového viru, ale i ze smutku 
a pocitu osamělosti! Mysleme na to, 
abychom vybrali zlatou střední cestu. 
Vždy to byla ta cesta nejlepší.

Hezké a spokojené léto přeji všem čtenářům časopisu STOP ☺.
Hana Jenčová, klinický psycholog,  

tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www. jencova.cz

Investicemi proti koronaviru
Současná koronavirová krize výrazně dolehla i na finanční trhy.  
Investoři museli sledovat, jak jim hodnota jejich aktiv v řádu dnů 
klesla klidně o třetinu. Pro někoho může být současná situace dalším 
důkazem toho, že investicím je nejlepší se obloukem vyhnout. Opak 
je ale pravdou. Na následujících řádcích vysvětlím proč.

Můžeme si položit otázku, jak se zachovat v situaci, kdy panikaří 
nejenom trhy, ale nezřídka i politici a kdy se mnohým zdá, že nic 
kromě hotovosti a zlata nemá hodnotu. Možnosti jsou v zásadě tři. 
Zaprvé – můžeme se všech aktiv zbavit, co nejrychleji je prodat a své 
prostředky napříště držet na běžných či spořicích účtech, kde se jim 
takříkajíc nemůže nic stát, takže pak můžeme klidně spát. Zadruhé 
– pokusíme se zachovat chladnou 
hlavu, necháme investované pe-
níze tam, kde jsou, a budeme če-
kat na návrat k „normálu“ a opě-
tovnému růstu. Tedy jednoduše 
nebudeme dělat vůbec nic. 

Zatřetí – nejenže se nebudeme 
držených aktiv zbavovat, ale na-
opak budeme nakupovat další, 
a rozšiřovat tak své investiční 
portfolio. Kterou cestu zvolit?

První cesta je bezkonkurenčně 
nejhorší. Nejspíš vám přinese 
krátkodobou úlevu, rozhodně ale 
nepřinese zisk. Zbavit se toho,  
co ztrácí na hodnotě, se sice na 
první pohled může jevit jako ra-
cionální rozhodnutí. Ale ve sku-
tečnosti k němu má hodně da-
leko. Největší překážkou investování jsou totiž emoce. Často se 
stává, že potenciální investor sáhne po nástrojích, které rostou, pro-
tože má pocit, že se jedná o kvalitní produkt. Vždyť kdo by nechtěl 
investovat do kvality? Investor koupí drahý produkt a ve chvíli, kdy 
začne jeho hodnota klesat, což se obzvlášť u akcií děje poměrně 
často, ho raději prodá. Pokud člověk udělal jednorázovou investici 
do akcií na začátku tohoto roku, kdy byly akciové trhy na vrcholu, 
a pod dojmem prudkého propadu v důsledku koronavirové paniky 
akcie zase prodal, splakal nad výdělkem. Udělal totiž to nejhorší, co 

mohl. Kupoval draze a prodával lacino. Přitom jedna z elementár-
ních zásad investování zní právě opačně. Zatímco díky unáhlenému 
prodeji možná budeme krátkodobě lépe spát, je nanejvýš pravděpo-
dobné, že po několika měsících či letech si budeme po nocích vyčí-
tat, že jsme propadli emocím a přišli o spoustu peněz. 

Investování s sebou nezřídka přináší pocity nejistoty, nervozity 
a napětí, ale je jedinou cestou, jak naše peníze dlouhodobě zhodno-
covat. V jednom ze svých minulých článků jsem upozorňoval, že 
hromaděním prostředků na běžných i spořicích účtech ve skuteč-
nosti proděláváme. Tento fakt nyní zvýraznilo opakované snížení 
základních úrokových sazeb ČNB téměř na nulu. Je zjevné, že při 
zohlednění několikaprocentní inflace a patnáctiprocentní daně ne-

mohou stále populární spořicí 
účty přinášet reálný výnos.

Nejlepší je proto využít mo-
mentální situace ke krokům, 
které nám nakonec přinesou pro-
spěch. Kdo má k dispozici hoto-
vost, měl by zvážit nákupy inves-
tičních nástrojů, dokud jsou se 
slevou. Nevíme, zda už se glo-
bální ekonomika odrazila ode 
dna, nebo ji čeká další propad. 
Proto se nabízí rozložit investice 
do několika vln a tím eliminovat 
kolísání. Vlastně jde o jakési pra-
videlné investování v malém. 
Právě krize jsou díky poklesům 
cen vhodným okamžikem pro 
navyšování pravidelných investic 
i investice jednorázové (byť roz-

ložené do několika transakcí). A také pro úpravy již existujícího 
portfolia. Pokud nebudete peníze potřebovat v řádu několika let, 
mohou být obecně volatilní akcie paradoxně tím nejbezpečnějším 
přístavem. Na rozdíl třeba od zlata, které po odeznění krize začne 
padat dolů. S finančními nástroji to bude naopak. I některé konzer-
vativní dluhopisové fondy nyní díky nedávným propadům ve střed-
nědobém horizontu nabízejí zhodnocení kolem 4 %. To vám kon-
zervativní spoření v bance nemůže dát.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2000: Plány na akvapark a nová pošta
Začátek magického roku 2000 se v Praze 13 nesl ve znamení předse-
vzetí a nových plánů. „Velkým snem mým i obyvatel třináctky je pěkné 
koupaliště nebo pořádný krytý bazén. V těchto chvílích jsou na obzoru dva 
zahraniční a jeden domácí investor, kteří velmi vážně uvažují o vybudo-
vání celého akvaparku s bazény a tobogány,“ uvedl starosta Petr Bratský 
pro magazín STOP. „Titíž investoři by následně rádi vybudovali i zimní 
stadion,“ dodal.

Rekonstrukcí objektu býva-
lých jeslí v ulici U Jezera na 
sídlišti Lužiny vzniklo zcela 
nové středisko plavání kojenců. 
„Společnost Baby Club Juklík 
v něm po několikaletém úsilí vy-
budovala Centrum péče o rodinu 
a dítě s hernami, tělocvičnou, ki-
neziologickou poradnou, masér-
skými a lékařskými službami 
i dvěma bazény s technologií ozó-
nové úpravy vody,“ stojí ve 
zpravodaji.

Městská část zorganizovala 
tento rok také unikátní soutěž 
Miss 13 Prahy 13. O tento 
hrdý titul se utkalo několik de-
sítek třináctiletých kandidátek. 
Z předkola, ve kterém se pro-
věřovaly znalosti uchazeček, mimo jiné i práce na počítači, postoupilo 
do finále 13 dívek. „Všechny f inalistky pak ve středu 23. února v KD 
Mlejn během tří soutěží přesvědčovaly porotu o svých přednostech. Vítěz-
kou se stala Eva Fonferová ze ZŠ Bronzová,“ informoval magazín 
STOP.

STALO SE V ČERVNU

Počátky České filharmonie
Pražské místodržitelství schválilo 7. června 1894 stanovy České 
f ilharmonie, spolku povznesení hudebního umění v Praze, jakož i spolku 
pensijních členů orchestru Národního divadla v Praze, jich vdov a si-
rotků.  

Historicky první koncert České filharmonie se konal v sobotu 
4. ledna 1896 od půl osmé večer v pražském Rudolfinu. Na pódiu je 
Antonín Dvořák a diriguje své skladby: Třetí slovanskou rapsodii, 
Biblické písně č. 1–5, předehru 
Othello a Symfonii č. 9 – Z no-
vého světa. Přítomni jsou i ini-
ciátoři Společnosti ku vydržování 
velkého orchestru města Prahy, 
která vznikla již v roce 1882.  
Až do roku 1901 byla Česká 
filharmonie ušlechtilou iniciati-
vou orchestrálních hráčů Národ-
ního divadla se závazkem čtyř 
koncertů ročně domácí i svě-
tové hudby. Pro řádné členy 
spolku byla povinná účast na 
zkouškách a koncertech. Kdo  
se opozdil na zkoušku o víc než 
15 minut, toho čekala pokuta  
ve výši jednoho zlatého. Ovšem 
neomluvená absence při kon-
certě stála už pět zlatých. Česká filharmonie zpočátku neměla stá-
lého šéfdirigenta, na koncertech ji vedli Adolf Čech, Mořic Anger, 
Karel Kovařovic, Oskar Nedbal či Zdeněk Fibich. Počátkem února 
1901 vstoupili členové orchestru Národního divadla (a zároveň 
řádní členové spolku Česká filharmonie) do stávky proti šéfovi 
opery Karlu Kovařovicovi. Během týdne dostali všichni výpověď 

a Kovařovic začal budovat nový orchestr. Propuštění hráči se roz-
hodli ustavit Českou filharmonii již jako samostatný symfonický 
orchestr. Od října do prosince 1901 uspořádali čtyřicet devět kon-
certů. Hráli v Rudolfinu, na Žofíně, ale i štamgastům ve Smíchov-
ském pivovaru. Zahraniční premiéru měl dvaašedesátičlenný orche-
str s Oskarem Nedbalem ve Vídni. V květnu a červnu 1902 
doprovázeli pod vedením Oskara Nedbala světoznámého českého 

houslistu Jana Kubelíka. Lon-
dýnská filharmonie prý tehdy 
zuřila. V dubnu 1903 poprvé 
a naposledy dirigoval Českou 
filharmonii Edvard Grieg, v září 
1908 pak Gustav Mahler při svě-
tové premiéře své VII. symfonie. 
Právě 28. října 1918 probíhala 
v Obecním domě generální 
zkouška na světovou premiéru 
symfonické skladby Josefa Suka 
– Zrání. Dílo studoval s Českou 
filharmonií tehdy pětatřicetiletý 
Václav Talich. Vtom vtrhl do 
Smetanovy síně jednatel České 
filharmonie Hubička: „Máme 
svobodu! Všecko na ulici!“ Václav 
Talich, nejvýznamnější postava 

v historii orchestru, se nenechal vyrušit: „To je sice hezké, ale my 
musíme zkoušet!“ Během dvaadvaceti let, kdy stál Talich v jeho čele 
(1919–1941), se z dobrého provinčního tělesa stala absolutní svě-
tová špička. Z České filharmonie se podařilo vytvořit významnou 
instituci, která kultivovala československý veřejný prostor takovým 
způsobem, jakým jej vnímáme i dnes. Dan Novotný

A ještě jedna soutěž – tentokrát celorepubliková. Vítězem ankety o nej-
oblíbenějšího učitele v České republice a držitelem titulu Zlatý Amos 
pro rok 2000 se stal učitel hudební výchovy v Gymnáziu Jaroslava Hey-
rovského v Nových Butovicích Libor Sládek. Ve čtvrtek 13. dubna byl 
oficiálně přijat na radnici starostou a symbolicky pasován na rytíře škol-
ského stavu Prahy 13. „Naše městská část si svých škol dost hledí a o to větší 
radost nám dělají takovíto učitelé. Pasování je sice symbolickým, ale velkým 

poděkováním za reprezentaci 
a šíření dobrého jména Prahy 13,“ 
řekl starosta Petr Bratský.

Za zprávu roku pak magazín 
STOP označil otevření nové 
pošty v Nových Butovicích. „Po 
letech opakovaných žádostí ze 
strany radnice i obyvatel Prahy 
13 otevírá Česká pošta dne 3. 
dubna 2000 novou pobočku na 
Slunečním náměstí přímo u sta-
nice metra Hůrka. Pošta se smě-
rovacím číslem 158 00 bude po-
skytovat všechny běžné poštovní 
služby, včetně služeb Poštovní 
spořitelny,“ stojí ve zpravodaji. 
Městská část ovšem nežila jen 
novou poštou. Medvědi, vel-
bloudi, koně i poníci a hlavně 
unikátní smečka deseti lvů. To 

byly hlavní atrakce legendárního cirkusu Humberto, který postavil 
své šapitó počátkem října u stanice metra Nové Butovice. „Nad vý-
kony hadí ženy či malých a velkých artistů zůstával chvílemi stát dech. 
O legraci se přitom nestarali jen klauni, ale i jejich zvířecí pomocníci,“ 
napsal magazín STOP. Robert Šimek
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PO KOM SE JMENUJE

Víte, kde jsou Nahoruby?
Vydáte se, třeba vlakem, nejdřív do Benešova a před nádražím nastou-
píte do autobusu č. 454 do zastávky Křečovice, Nahoruby. Obec patří 
mezi nejstarší u nás, od 14. století zde sídlili vladykové z Nahorub. 
Z návsi se vydáte po žluté značce kolem rybníčku. Pokračujte pořád  
po silnici, až uvidíte směrovku ke klášteru. Dorazíte do Poličan až ke 
vstupní bráně kláštera. Nebojte se vstoupit. Při založení kláštera v roce 
2007 měla zdejší komunita šestnáct členek. Klášterní kostel byl vysvě-
cen 28. července 2012 kardinálem Vlkem. Je zasvěcen Blahoslavené 
Panně Marii, Matce jednoty křesťanů. Klášter sester trapistek v Poliča-
nech byl povýšen na opatství 29. července 2018. Den nato byla za 
první abatyši zvolena Sr. Lucie Paola Tartara. Sestry, žijící dle řehole 
sv. Benedikta, pracují v sadech, pěstují zeleninu, vyrábějí hořčice, mar-

Ulice Neustupného
Najdete ji v pražských Stodůlkách. Vychází severozápadním směrem 
z ulice Chlupovy a po dvojím zalomení západním směrem končí 
smyčkou. Pojmenována je po českém archeologovi a vysokoškolském 
pedagogovi Jiřím Neustupném.

Narodil se 22. září 1905 v Plzni. Nejprve studoval dějepis 
a zeměpis s pedagogickým zaměřením na slovanskou filologii 
a etnologii, kterou si rozšířil o prehistorickou archeologii.

Vše na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 
1928 dosáhl titulu PhDr., v roce 1962 pak titulu DrSc. 

Věnoval se období paleolitu a eneolitu, postupně se zaměřil 
na teorii a metodologii a obecné otázky pravěku. Až do 60. let 
20. století prováděl terénní výzkumy – halštatské mohyly 
Újezd u Sv. Kříže, neolitického sídliště u Hlubokých Mašůvek, eneoli-
tického sídliště Kaliště a hradiště u Brloha. Byl členem mnoha odbor-
ných organizací: od roku 1946 Archeologické komise ČAVU, později 

Archeologické komise ČSAV a od roku 1966 i místopředsedou světo-
vého archeologického kongresu v Praze. Redigoval odborná periodika - 
např. Obzor prehistorický, v Národním muzeu edici Fontes archeologici 
Pragenses a od roku 1969 Průvodce pravěkem. Během svého působení 
podnikl řadu studijních i výzkumných domácích i zahraničních cest. 

Vedle praktické archeologie se významně věnoval teore-
tické muzeologické činnosti. Již v letech 1926–1946 byl ta-
jemníkem Svazu českých muzeí, od roku 1950 přednášel 
muzeologii a vedl jím vytvořené Středisko pro výuku mu-
zeologie FF UK při Národním muzeu. Napsal naše první 
příručky muzeologie a zasloužil se o moderně pojaté expo-
zice Národního muzea (např. Pravěké dějiny Čech). Apliko-
val první proudovou vitrínu Pravěkých dějin na našem 
území, která s adaptacemi trvá dodnes. Z jeho podnětu 

a pod jeho řízením proběhly stovky přednášek v Národním muzeu. 
Také jeho syn, Evžen Neustupný, se stal významným českým archeo-
logem. Jiří Neustupný zemřel 28. srpna 1981. Dan Novotný

melády, oleje a bylinkové čaje, ale malují i ikony. Když načerpáte novou 
energii, vraťte se k pravotočivé zatáčce. Z ní se vydejte doleva polní 
cestou krajem pole, pak lesem kolem posedu až na rozcestí se zelenou 
značkou. Dáte se vlevo po zelené a dojdete lesem až na větší rozcestí. 
Zelená sice pokračuje do Nové Živohoště, ale vy ji opustíte a dáte se 
doprava pěknou pevnou cestou. Dorazíte až k pomníku husitské bitvy 
u Živohoště. Ta se stala první bitvou husitských válek. Patrně největší 
skupina plzeňských, klatovských, domažlických a sušických stoupenců 
se před odjezdem na celozemský pražský husitský sjezd shromažďovala 
v Žinkovech. Na výzvu kněze Václava Korandy přicházeli bez poutnic-
kých holí, které tu vyměnili za zbraně. Vyrazili směrem na Březnici 
a dalšího dne pokračovali do Nového Knína, kde se chtěli uložit k noc-

lehu. K nim dorazila spěšná zpráva od západočeských poutníků, kteří 
přebrodili Vltavu a spatřili množství nepřátel. Bylo přivoláno na po-
moc dalších asi tři sta poutníků, kteří se chtěli připojit k silné skupině 
v Novém Kníně. Cestu jim přehradilo asi 1 300 katolických rytířů pod 
velením Petra ze Šternberka. Proti nim stálo nejprve necelých 300 
poutníků, k nimž se poté přidalo na 4 000 husitů ze západních Čech. 
Husité vedeni Břenkem ze Švihova a Chvalem z Machovic se opevnili 
na kopci nedaleko Živohoště. Odrazili útok, při kterém byla řada hu-
sitů zabita, zraněna nebo zajata. Když ovšem Petr ze Šternberka uviděl 
množství bojovníků s korouhvemi táhnoucí na pomoc, ujel i se zajatci 
do Kutné Hory, kde je hodili do štoly. Poutníci druhého dne pochovali 
mrtvé a bez úhony došli do Prahy. Bitva sice nebyla co do rozsahu vý-
znamná, ale mezi zastánci myšlenek J. Husa a katolickým panstvem se 
poprvé ujaly vlády zbraně. Od pomníku se dejte doleva po silnici, až 
narazíte na žlutou značku. Ta vás dovede zpátky do Nahorub. Přeji 
krásnou, asi 6 kilometrů dlouhou procházku. Pro orientaci jsem pou-
žila mapu KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada a č. 40 Benešovsko.
 Marta Kravčíková, oddíl TurBan, KČT, odbor Praha Karlov
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

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

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

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

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

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel.603 890 000.
 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 

739 004 723. 
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

Tel. 606 662 223.
 o Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce,  

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

tel. 602 937 117. 

 o Servis PC u Vás doma, instalace, nastavení SW, 
HW. Zálohování, obnova dat, aj.  
Tel 721 175 155.

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

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

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

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

 o Malířské a lakýrnické práce, stěrkové omítky, 
tel. 606 828 702. 

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

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro- 
kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081.  
E-mail: olaolda@volny.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

 o 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.     

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

 o OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – 
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN  
A BAL. DVEŘÍ. ANTISMOGOVÉ SÍTĚ – SÍTĚ PROTI  
HMYZU. Tel. 733 720 950, zdenek.janci@email.cz.  

 o Masáže, kosmetika komplet, 1. Lukáš – péče  seniory, 
2. Salonek Heranova. Praha 13-Stodůlky. Objednávky na 
tel. 602 472 389.

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

 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 Úpravy interiérů. Sádrokartóny, vnitřní zvuková 
a tepelná izolace ve snížených stropech a předsazených 
stěnách, dělící příčky, obklady stěn. Rychlé a levné řešení 
rekonstrukce Vašeho bytu, www.abalapraha.cz,  
tel. 603 414 039.

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

SLUŽBY

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

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

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

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

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

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu

 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

   Květoslava Badová  
   tel. 606 239 226 
   kvetoslava.badova@remax-czech.cz  
   Využijte garance kvality ! 

RE/MAX      ...... Reality lépe a bez obav ! 

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

tel. 608 212 218, e-mail: akvosyka@seznam.cz
www.akvosyka.cz, Praha 5, Zázvorkova 2006/8

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
BIOREZONANČNÍ TERAPIE BICOM

jednorázový neinvazivní zákrok
vysoká úspěšnost, metoda bez léků

www.resony.cz 
kontakt, objednávky: 606 704 998

Červeňanského 2824/15, 155 00 Praha 5
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 o HODINOVÁ VNUČKA je služba, která nabízí 
seniorům pomoc s úklidem, doprovod k lékaři, naučení 
ovládání PC, mobilu, společné procházky, předčítání, 
záznam paměti, návštěva kulturních akcí.  
Tel. 606 740 390, www.hodinovavnucka.cz.

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

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

 o Daruji zdarma zavařovací sklenice.  
Tel. 251 627 686.

 o CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice  
v oblasti Zadaru) pronajmu 2 apartmány po rekon-
strukci. Dům bez přímých sousedů, soukromí.  
Bližší info na tel. 607 753 091.

 o Pronajmu gar. stání u radnice P-13, 1 300 Kč/měs., 
hlídané kamerový systém, tel. 704 007 114.

www. .cz

KOLA|PRODEJ|SERVISNušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin » »NOVĚ PRODEJ A TESTOVÁNÍ ELEKTROKOL

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po           14 - 19 hodin

      út-pá       14 - 18 hodin

RŮZNÉ

Realitní služby,
jaké si přejete

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

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

 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 Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc jen 
pro 2 osoby – pár. Ideálně dlouhodobě, 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 Družstevní byt 2+kk, před rekonstrukcí, panelový 

dům, 5. patro, výtah. Praha 13 - Stodůlky, Chalabalova 
ul. Prodej od bytového družstva pouze přímému zájemci.
Minimální nabídková cena 3 500 000 Kč.  
Kontakt: bdchalabala@seznam.cz.   

BYTY

PRODEJ - KOUPĚ - PRONÁJEM

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

Bezpečnostní
informační
služba 
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, ELEKTRIKÁŘE
A PRACOVNÍKA OSTRAHY
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci

POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

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

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

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

ČERMÁK A HRACHOVEC

    MŠ U BOBŘÍKA hledá učitelku MŠ  
a kuchařku na HPP.  

Nástup od září 2020.
Nabízíme kvalitní pracovní kolektiv. 

Tel. 251 617 565,  
email: info@mspodperova.cz

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

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

SOUKROMÁ ŠKOLKA
REŽIM S KAŽDODENNÍ LOGOPEDIÍ

773 260 568  |  WWW.LOGODRACEK.CZ
Novoveská 322, Praha 5
email: info@logodracek.cz

Kvalifikovaný tým spec. pedagogů,
logopedů a psychologů

 

dfffd 

    důraz na profesionální prezentaci 
 vysoká úspěšnost prodeje 

Svěřte nám prodej Vaší nemovitosti 
I.P.R. Real Estate | Mgr. Markéta Vítová 

tel.: 777 952 822 | www.ipr-real.cz 
 

Krejčovské služby v Praze 13
 zakázkové šití  

 dámské a pánské oděvy
 oděvy na míru 

 úpravy a opravy oděvů
Tel. 775 465 860 
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.

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

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

Jsme taDY Pro Vás

19-10-09-inzerce-luziny-187x129-01.indd   1 09.10.2019   10:43:50

Gymnázium Jaroslava Heyrovského  
přijme správce/správcovou venkovních 

sportovních areálů. Hlavní náplň -  
péče o zeleň na pozemku školy (sekání 

trávy, prořez keřů, úklid apod.).  
Nástup 1. 7. 2020.  

Bližší informace na tel. 603 150 929.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

s 17ti letou tradicí

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278  Privátní psychologická  
  a psychoterapeutická  
  ordinace

PhDr. Hana Jenčová
Tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5 

    www.jencova.cz
- individuální  terapie
 

Nově aktuálně: telefonické konzultace  
pro předem objednané klienty  

- viz přesné info na webu 

Rychlé objednací termíny včetně víkendů, 
dlouholetá praxe, přímá platba

(klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní 
pojišťovnou)

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

Inzerce

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

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

JENCOVA.indd   1 16.4.2020   9:01:13
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VÍKENDY BEZ NUDY

Fleckerovu. Ta je považována za jednoho z nejjedovatějších živočichů 
na světě. Další z řady zajímavostí je, že dokážeme medúzy množit. 
Přesněji – umí to pan Vilém Vedral, jeden z pouhých jedenácti lidí na 
světě, kteří to zvládnou. Ale v takovém množství jako on to umí asi 
jen tři. Starat se o medúzy není vůbec jednoduché. Každý jejich druh 
má specifické potřeby týkající se krmení, slanosti vody, teploty... Stačí 
jedna chyba a medúzy do čtyřiadvaceti hodin pojdou. Všechno pod-
statné si mohou návštěvníci u jednotlivých akvárií přečíst. Malí i ti 
odrostlejší se mohou těšit také na videomapping, speciální skluzavku 

vedoucí kolem akvárií s medúzami, na střeše je venkovní aktivity zóna 
s trampolínami, houpačkami i pískovištěm. Pro děti máme ještě tako-
vou zajímavost – sketchup aquarium. Děti si vybarví šablony medúz, 
dají je na skener a do tří sekund vidí svou medúzu na stěně. Je inter-
aktivní, takže s ní mohou pohybovat. V plánu je ještě zřízení sportovi-
ště pro děti s malým bazénkem, ale koronavir nás trochu přibrzdil. 
Jsem ale přesvědčený, že si pobyt ve Světě medúz užije úplně každý. 
Otevřeno máme denně od 9.00 do 21.00 hodin“. Eva Černá

Rozhodli jste se, že letos raději vyměníte písčité pláže, koupání a po-
tápění v moři za dovolenou u českých rybníků a vodních nádrží? To 
ale neznamená, že musíte být o pohled na podmořský svět úplně 
ochuzeni. Vypravte se do OC Arkády Pankrác, na jehož střeše byla 
v listopadu loňského roku otevřena ojedinělá a zcela unikátní expozice 
Svět medúz – největší medúzárium v Evropě. Na ploše přes sedm set 
metrů čtverečních najdete osmatřicet akvárií s více než deseti tisíci 
medúz – nejstarší živé organizmy na Zemi. Moře obývají už miliony 
let.

„Když pozorujeme medúzy v jejich vodním prostředí, zjistíme, že 
tito průsvitní tvorové ve skutečnosti vynikají neobyčejným půvabem. 
Možná proto, že se nepohybují, ale nechávají se volně unášet prou-
dem,“ říká Jiří Remsa, který nám dělal průvodce. „Z tohoto důvodu 

také mají všechna 
naše akvária oválný 
tvar. To, co mylně 
považujeme za cí-
lený pohyb medúz, 
je v podstatě jen za-
chytávání potravy. 
Jen pro zajímavost – 
její tělo z devadesáti 
osmi procent tvoří 
voda. Když už jsem 
zmínil tvar našich 
akvárií, tak bych asi 
měl ještě dodat, že 
ve druhém patře 
medúzária máme as-

piranta na zápis do Guinessovy knihy rekordů – jde o největší kulovité 
akvárium na světě, které pojme dva tisíce litrů vody. Ještě doplním, že 
do našeho největšího oválného akvária, které měří 6 x 3 metry, se ve-
jde pět tisíc litrů vody. Návštěvníci u nás teď uvidí asi pětatřicet druhů 
medúz včetně speciálních světélkujících žahavců a také čtyřhranku 
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náborový příspěvek až 70.000 Kč 

základní mzda vyšší 
než ve státních tabulkách

#davamitosmysl #dvaduvody 

Sestřičky, pojďte pracovat 
na MALVAZINKY!

+420 234 726 004

personalni.rkm@mediterra.cz

důvody 
pro okamžitou 
změnu 

na MALVAZINKY!

personalni.rkm@mediterra.cz

malvazinky.cz/kariera

malvazinky

klinika.Malvazinky

U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více se o vaší nové práci dozvíte zde:

REHABILITAČNÍ 
KLINIKA MALVAZINKY

novaoctavia.cz

Spolehněte se na nejmodernější 
technologie
Čtvrtá generace populárního modelu
ŠKODA OCTAVIA COMBI je bezpečnější než kdy 
předtím. Nabízí až 14 úplně nových nebo zcela 
inovovaných asistentů včetně rozpoznávání dopravních 
značek. Pocit bezpečí celé posádky navíc umocňují 
špičkové Matrix-LED světlomety a až 9 airbagů.

   NOVÁ
ŠKODA
 OCTAVIA
Moje volba

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,5 – 4,9 l/100 km, 93 – 113 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-675   1 11.3.2020   14:16:06
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KALENDÁŘ AKCÍ

Úterky 2., 9., 16., 23. a 30. 6. •  

15.00 – 15.45
Angličtina pro děti zdarma 
MŠ Domeček, Diabasová 15, Malá Ohrada
Přijďte si k nám pohrát s angličtinou. Vhodné pro děti 
3–5 let – od úplných začátečníků až po rodilé mluvčí 
(všech národností, znalost češtiny není nutná). Ukážeme 
vám, jak to v naší školce funguje a seznámíme vás 
s naším maňáskem medvídkem Teddym. Maximální ka-
pacita je 10 dětí, doporučujeme objednat si místo ve sku-
pině na vybraný termín. Více na www.msdomecek.cz, 
malkovadomecek@gmail.com. 

Soboty 6., 13, 20. a 27. 6.
17. České Medobraní
Včelín Ořech, K Ovčínu 313, Ořech
• 6. 6. Vytáčení prvního medu – od 14.00 do 18.00 – 
ukázky vytáčení medu, návštěvníci si budou moci vyzkoušet 
některé práce, ochutnat první letošní med a nahlédnout 
i do Muzea medu. Speciální exkurze s ochutnávkou pro do-
spělé v 17.00.
• 13. 6. Muzejní noc – od 14.00 do 21.00 – o tom, co dě-
lají včely v noci a také popis toho, proč jsou trubci tak důle-
žití. Ve 20.00 Speciální exkurze s ochutnávkou pro dospělé.
• 20. 6. Medový jarmark – od 14.00 do 18.00 – setkání 
včelařů a tradiční soutěž o nejlepší med, ukázky vytáčení 
medu historickými medomety, ochutnávky čerstvého 
medu... Speciální exkurze s ochutnávkou pro dospělé 
v 17.00.
• 27. 6. Dřevořezání v muzeu –  od 10.00 do 18.00 se-
tkání řezbářů v muzeu. Můžete se jim podívat pod ruce 
i pod nožíky a uvidíte, jak vznikají figurky do betléma, ře-
zání si budete moci i vyzkoušet. Také si budete moci pro-
hlédnout velký vyřezávaný betlém (11 m). Doprovodný 
program bude opět medový. Speciální exkurze s ochutnáv-
kou pro dospělé v 18.00.

Více na www.vcelinorech.cz. Vždy bude zároveň ote-
vřeno Muzeum medu, Včelín Ořech i Zahradní golf 
a Kouzelná zahrada.

 
 
CENTRUM   
HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky
 
Úterky
• Montessori pracovna – 16.15 – 17.00 
Setkávání rodičů a jejich dětí s Montessori pedagogikou. 
Pracovny jsou vhodné pro děti od jednoho roku.

Středy
• Mortimer English Club 
Angličtina pro děti 4–10 let – atraktivní způsob, jak se na-
učit anglicky bez námahy a nudného memorování slovíček. 
Kurzy se hodí i pro děti s poruchami učení.
• Cvičení rodičů s dětmi 5 – 12 měsíců – 10.00 – 10.45
Cvičení je zaměřeno na rozvoj pohybového aparátu dítěte, 
500 Kč/10 lekcí.

Příměstský tábor pro školní děti 6 – 12 let, cena je 
2 100 Kč/týden včetně stravy. Termíny na webu. 
 
Více informací na www.centrum-hvezdicka.cz, 
lenka@centrum-hvezdicka.cz,  tel. 776 664 919.

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Úterý 12. 5. – neděle 28. 6.
Czech Nature Photo 2020
Czech Nature Photo představuje nejlepší snímky přírody fo-
tografů z České republiky a Slovenska. Cílem soutěže je uká-
zat přírodu celého světa tak, jak ji vidí naši fotografové. 
Soutěž také pomáhá vzdělávat veřejnost v oblasti ochrany 
přírody a pomocí fotografií představovat unikátní svět zví-
řat. Ve čtvrtém ročníku se soutěžilo v jedenácti kategoriích, 
z čehož tři byly vyhlášeny nově. Do soutěže fotografů pří-
rody se přihlásilo 229 autorů z České republiky a Slovenska. 
Vítězové jednotlivých kategorií byli vyhlášeni 5. května na 
slavnostním ceremoniálu v galerii Czech Photo Centre. 
Vstupné je 80/40 Kč.

Výstavy v CPC jsou k vidění (není-li uvedeno jinak) 
út–pá od 11.00 do 18.00, so–ne od 10.00 do 18.00. 
Více na www.czechphoto.org, tel. 608 875 556. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800
 
Zápisy do kroužků pro školní rok 2020/2021
Od pondělí 1. června bude možné si na www.ddmstodulky.cz 
prohlédnout nabídku kroužků, klubů a souborů pro nový 
školní rok 2020/2021. Zápisy potom odstartují 8. června od 
18.00 on-line. Můžete vybírat ze všech oblastí zájmů, které 
dům dětí zastřešuje – tvořivé aktivity (novinkou je například 
pletení a šití), divadelní aktivity (přidáváme muzikálový krou-
žek a divadlo pro dospělé), tradiční kroužky hudebního oddě-
lení, kroužky Vědy Z, které se zaměřují na přírodu, pokusy, vě- 
du a související obory, legorobotika, robotika a multimediální 
výchova, Mini a Midi master shef, rozšiřujeme nabídku jazy-
kového oddělení i oblast předškolního a školního vzdělávání 
(Miniškolička, Školička). Nejvíce novinek pro vás připravilo ta-
neční a pohybové oddělení. Do nového školního roku vstupu-
jeme s nabídkou kroužků, které už dobře znáte, ale v každé 
oblasti najdete i kroužky zbrusu nové. Těšíme se na vás.

Spustili jsme Galerii on-line
Ve středu 27. května jsme na webových stránkách spustili 
další nový projekt – Galerii on-line. Je to místo, kde si mů-
žete virtuálně prohlédnout výrobky z tvořivých kroužků. 
Odstartovali jsme online vernisáží z tvorby výtvarných dílen 
na téma Co se skrývá v krabici. Plánujeme v nich pokračovat 
i v budoucnosti. Sledujte naše webové stránky a Facebook 
DDM Stodůlky.

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

PROGRAMY MAGDALÉNY  
DOBROMILY STAŇKOVÉ           
 
Pondělí 1. 6.
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus Třebonice
Možnost tematických programů a školních i individuálních 
exkurzí do bylinkové zahrádky s certifikátem „přírodní za-
hrada“. Nutné objednání předem na tel. 775 690 806.  
Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Čtvrtky 4., 11., 18. a 25. 6. • 16.00 – 19.00
On-line kurz pro ženy – Živá a krásná 
Srdečně zveme do živého on-line kurzu s Ivetou Kučerovou 
a jejími hosty – psycholožkou Kateřinou Kramolišovou, s vý-
živovou poradkyní Michaelou Verde Beitlovou a bylinářkou 
a autorkou knih Magdalénou Dobromilou Staňkovou.  
Více na www.zivaradost.cz.

Sobota a neděle 6. – 7. 6. 
Víkend otevřených zahrad v Listenu
Pro návštěvníky bude připraven hudební program, občerst-
vení i bylinkové povídání a tvoření pro děti i dospělé.  
Více na www.listen.cz.

Středa 24. 6. • 16.00 – 19.00
Svatojánské bylinkování pro mámy a dcery 
Kemp Drusus v Třebonicích 
Na bylinkovém odpoledni si ukážeme, jak tradiční ženské 
léčivky pěstovat, sbírat, užívat a společně namícháme peču-
jící obličejový olej. Přihlášky předem na majdas@volny.cz 
nebo sms na tel. 775 690 806. 

Neděle 28. 6. • 14.00 – 19.00 
Neděle živelných žen – léto
Poznávání letních bylin pro přirozenou krásu v komorním 
ženském kruhu u Lenky Dory Stejskalové v Zadní Kopanině. 
Počet míst je omezený je třeba rezervace předem na  
tel. 606 702 546. Více na www.studioosm.cz.
 
Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky 
 
Bohoslužby jsou v kostele sv. Jakuba St. a v kostele sv. Pro-
kopa v Komunitním centru slouženy v plném rozsahu.
po 7.15 kostel sv. Jakuba St.
 18.00 kostel sv. Prokopa (s modlitbou nešpor)
út 8.30 kostel sv. Prokopa
st 18.00 kostel sv. Prokopa 
čt 7.15 kostel sv. Jakuba St.
 15.30 kostel sv. Prokopa
pá 6.45 kostel sv. Prokopa 
 18.00 kostel sv. Jakuba St.
so 18.00 kostel sv. Jakuba St. (s nedělní platností)
ne 8.00 kostel sv. Jakuba St.
 9.30 kostel sv. Jakuba St. (2. a 4. neděle v měsíci latinská)
 9.30 kostel sv. Prokopa pro rodiny s dětmi
 11.00 kostel sv. Prokopa
 18.00 kostel sv. Jakuba St.

Více informací a přehled dalších akcí najdete na 
www.centrumbutovice.cz.

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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INZERCE

ZAPOJTE SE 
do grantového 

programu Vafo 
SPOLUbydlíme
a získejte prostředky 

na realizaci Vašich 
projektů

Veškeré informace a přihlášku najdete na 
www.grantyvafo.cz

Grantový program podporuje 
projekty v těchto oblastech:

Ochrana přírody

Pomoc druhým

Výchova, vzdělávání a výzkum

Doprava

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 13, TRÁVNÍČKOVA 1746/37, 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, DENNÍ STACIONÁŘ  

přijme do svého týmu PEČOVATELE/KU – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH jako náhradu za stávající zaměstnankyni,  

která odchází do starobního důchodu.
 
 

CHARAKTERISTIKA POZICE: Pečovatelská činnost v domácím prostředí  
klienta, více informací najdete na www.sssp13.cz  
 
POŽADUJEME: vzdělání dle § 110 Zákona č. 108/2006 (pracovník v sociálních 
službách), případně zdravotnické vzdělání, možnost zajistit kurz při výkonu 
zaměstnání, trestní bezúhonnost, schopnost samostatné práce při péči  
o klienty v terénu, samostatné řešení úkolů, empatie při práci s klientem  

NABÍZÍME: práce ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdělávání,  
dobrý kolektiv, stravenky, 5 týdnů dovolené, sick days, penzijní připojištění

V případě zájmu, zašlete životopis na e-mail: socialnimc@sssp13.cz.  
Martina Cveklová, tel. 602 527 959.  
SSSP13, Trávníčkova 1746/37, Praha 5 Stodůlky, www.sssp13.cz 
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Blíží se opět doba letních 
prázdnin a spousta rodičů 
začíná řešit, jak svým 
dětem zajistit hezké léto. 
Všechny správné holky 
a kluky zve na bohatý spor-
tovní prázdninový program 
...TAJENKA. Připraveny jsou 
například pobytové tábory 
v Jilemnici. Když nebudete 
chtít poslat své dítě mimo 
Prahu, můžete využít pří-
městský tábor, který je připraven v ZŠ Janského. Další termíny a lokality jsou k dispo-
zici na našem webu. Po tenise se děti můžou těšit třeba na badminton, florbal, 
fotbálek, vybíjenou, závěrečný tenisový turnaj, míčové hry, kino, minigolf, návštěvu 
ZOO, bowling. Z těchto aktivit budeme vybírat dle věkového a zájmového složení 
účastníků tábora. Informace ke všem akcím najdete na www.tallent.cz. 

Křížovka pro děti: Milé děti, máme tu poslední předprázdinovou dětskou křížovku.  
Za celou redakci vám...TAJENKA

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

Správná odpověď z května:
Křížovka – MAMINKÁM K SVÁTKU

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají
v hodnotě 387 Kč – Karolina Valterová, Praha 13
v hodnotě 258 Kč – Lukáš Snětlivý, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Ondřej Werich, Praha 5
Marijanka Maroušková, Lužiny
Bertík Soukup, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jana Podrazilová, Luka
Mirka Vybíralová, Praha 5
Veronika Otoupalová, Lužiny

Soutěžní otázky na červen:
1) Kde si můžete vyřídit řidičské průkazy?
2) Jak dlouho již trvá projekt Společná adresa – Praha 13? 
3) Kdy se bude konat Medobraní ve Včelínu Ořech?

Správné odpovědi na květnové otázky:
1) Mobilní sběrný dvůr je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem 
na území hl. m. Prahy. 
2) Ulice Mukařovského byla  po významném českém estetikovi, jazykovědci a literárním 
teoretikovi Janu Mukařovském. 
3) Středisko výcviku vodicích psů najdete v Jinonicích, Klikatá 2.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Daniela Brecherová, Stodůlky; Jaroslav Hebký, Lužiny 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Květnová tajenka: JARNÍ SPECIÁL JAROVÍT
Výherci: Jana Krabsová, Praha 5; Jiří Vršovský, Praha 5; Ilona Čechová, Stodůlky 
 

Připravila Petra Fořtová
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