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ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020 a účetní závěrku MČ Praha 13  
za 1. pololetí 2020

schválilo
přesun finančních prostředků ve výši 24 mil. Kč včetně DPH na akci Přístavba  
ke stávajícímu objektu SSSP13, Trávníčkova 1746, do rozpočtu OMBAI

schválilo
•  vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky, které jsou zastavěny komunikacemi ve 

vlastnictví hl. m. Prahy – svěřená správa MČ Praha 13, dle seznamu pozemků 
k vykoupení č. 7, který je nedílnou součástí usnesení

•  seznam pozemků k vykoupení č. 7 v k.ú. Stodůlky, který obsahuje jméno vlastníka, 
číslo pozemku, spoluvlastnický podíl, cenu pozemku dle znaleckého posudku a cenu 
spoluvlastnického podílu

•  typovou kupní smlouvu

schválilo
dokument Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2021 a hodnotící zprávu  
za rok 2020

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
souhlasila
s tím, aby subjektům, které získaly dotace v oblasti volného času na rok 2020 
a nemohly z důvodů mimořádných opatření realizovat svou činnost v plném rozsahu 
nebo nemohly uskutečnit akce, na které dotace získaly, byl termín pro realizaci 
a následné vyúčtování dotací prodloužen do 31. 12. 2021
Obdarované subjekty musí městské části Praha 13 oznámit nejpozději do termínu 
vyúčtování, že této možnosti využívají, nebo předložit vyúčtování poskytnuté dotace 
v původně stanoveném termínu. V případě akcí pro veřejnost pak musí nejméně 
30 dnů předem oznámit nový termín realizace akce

souhlasila
s předloženým podnětem na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy – 
pozemky parcelní č. 2319/8 a 2336/7, v k.ú. Stodůlky, změna z funkční plochy SO1 – 
území sportu a rekreace sloužící oddechu na funkční plochu OB-A – čistě obytné se 
stanoveným kódem míry využití území „A“, zkráceným postupem

souhlasila
s předloženým návrhem výškového objektu TOP TOWER v souladu s architektonickým 
řešením, tak, jak byl prezentován žadatelem na jednání komise

vzala na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 
31. 7. 2020 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 14. 9. 2020 
a splnění uložených úkolů 
a schválila
žádost o zrušení úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

schválila
vydání souhlasného stanoviska k žádosti Základní školy a mateřské školy Parentes 
Praha o navýšení počtu žáků a stravovaných osob
 
 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

Informace pro rodiče a zákonné zástupce  
V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033, které se 
týká přijatých krizových opatření, jsou v naší městské části Praha 13 určeny školy,  
kde bude zajištěna nezbytná péče o děti ve školním věku do 10 let, jejichž zákonní  
zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdra-
votních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil a to 
v případě, že nemají zajištěnou péči o dítě. Umístění dítěte bude provedeno na zá-
kladě žádosti podané u zaměstnavatele. Bližší informace pro rodiče a zákonné  
zástupce z výše uvedené kategorie pracovníků obdržíte od 8.00 do 16.00 hodin  
na Odboru školství Úřadu městské části Praha 13, tel. 235 011 432.  

 Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Bruslařská sezona zatím nezačne                     
S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci a v souladu s vládním nařízením 
nebude počátkem listopadu zahájena bruslařská sezona na Školním zimním stadionu 
Bronzová. 
O případném zmírnění opatření a možnosti otevření zimního stadionu veřejnosti vás 
budeme informovat na www.praha13.cz a také na Facebooku Šťastná třináctka. -red- 

Testování na covid-19
Nejbližší místa pro občany Prahy 13 jsou: 
•  Odběrové místo – Citylab, s.r.o. – Poliklinika Stodůlky, Hostinského 1533/4, přízemí, 

tel. 776 728 146.  Provozní doba: pondělí až pátek od 11.30 do 14.30.
  Příjem osob se žádankou i samoplátců.
  Rezervační kalendář na www.citylab.cz/rezervace
•  Odběrové místo – Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, pavilon 24 u jižní vrát-

nice, tel. 224 435 396. Pracovní doba: pondělí až neděle od 7.00 do 17.00. Příjem 
osob se žádankou i samoplátců.  
Elektronický rezervační systém: https://objednavky.fnmotol.cz/ -red-

Trhy budou mít zimní přestávku
Oblíbené trhy, které probíhají každé pondělí od 8 do 18 hodin na Slunečním náměstí 
v Nových Butovicích, se pomalu blíží k zimní přestávce. V pondělí 7. prosince máte po-
slední možnost nakoupit tradiční farmářské zboží, pečivo z domácích pekáren, čerst-
vou zeleninu, ovoce, přírodní nápoje, mléčné a uzenářské výrobky, různé druhy 
koření... Prosíme, abyste i na tržišti dodržovali platná hygienická a bezpečnostní  
opatření. -red-

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

Nenacházíte pravidelně 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 čtenáři,
současná nepříznivá epidemiologická situace nám v těchto dnech pořádně komplikuje život. 
Naplánované akce se jedna po druhé ruší, zavřely se školy, své aktivity omezili nebo úplně 
zastavili sportovci, ale i kulturní zařízení, nejrůznější kroužky... To je také důvod, proč vám 
předkládáme listopadové vydání v trochu „pohublé“ podobě – v rozsahu dvaatřiceti stran. 
Přesto věříme, že v něm najdete řadu zajímavých článků. Zároveň prosíme, abyste si některé 
z uváděných, momentálně aktuálních informací, raději ověřili, protože to, co platí dnes, už 
zítra platit nemusí. A teď alespoň něco málo z obsahu. Starosta David Vodrážka vás v Přímé 
lince podrobněji seznámí s přístavbou ke stávajícímu objektu Střediska sociálních služeb. 
Tématem STOPu budou školy – zjišťovali jsme, jak jsou připravené na vzniklou situaci, zda 
nechybí dětem ze sociálně slabších rodin potřebná technika nezbytná při distanční formě 
výuky, zda je možné plně využít zkušenosti z předprázdninových měsíců... V Kaleidoskopu 
se dočtete mimo jiné o zprovoznění sté chytré distribuční stanice společnosti PREdistribuce, 
a.s., které se uskutečnilo 2. října u sídliště Velká Ohrada nebo o průběhu Dne zdraví na 
Slunečním náměstí. A co byste řekli výletu? Marta Kravčíková vás tentokrát pozve na zhruba 
osmikilometrovou procházku do Vrapic za jedním z objevitelů černého uhlí. Kdybyste raději 
zvolili procházku, tak si zajděte do Centrálního parku. Možná jste dodnes nezaznamenali,  
že je tam i „Keltský stromový kalendář“. To samozřejmě není všechno, informací je i v tomto 
vydání daleko více.

Buďte na sebe opatrní, ať se všichni sejdeme u prosincového, tedy posledního letošního 
vydání ve zdraví.  Eva Černá, šéfredaktorka

Vloni se konalo Veřejné projed-
nání, které se týkalo Střediska  
sociálních služeb Prahy 13, kon-
krétně projektu přístavby. 
Hovořilo se o několika nových by-
tech, které by byly určeny senio-
rům. Ale nějak to utichlo.
Takový dojem mohla budit i naše 
dlouholetá snaha o to, aby byl 
v Praze 13 domov seniorů. Chvíli 
vše vypadalo nadějně, za chvíli už 
k optimizmu nebyl žádný důvod. 
Nebylo to vůbec jednoduché, ale 
prvního dubna loňského roku za-
hájil provoz Domov pro seniory 
Zity Kabátové a naši senioři tak 
dostali možnost využít nabídku 
jeho služeb. Provozovatel, kterým 
je společnost Domov třetího 
věku, záhy rozšířil nabídku 
o další sociální službu, což je Do-
mov se zvýšeným režimem s dva-
nácti zaregistrovanými lůžky 
a následně také o zdravotnické 
zařízení, které je kombinací 

dlouhodobé ošetřovatelské péče 
a následné péče se zvýšenou fy-
zioterapií. Díky své kapacitě pět-
apadesáti lůžek samozřejmě ne-
slouží jen stávajícím klientům 
domova. Klienty tohoto centra 
zdravotních a sociálních služeb 
jsou nyní jednak senioři, kteří 
jsou soběstační, ale také ti, kteří 
potřebují krátkodobou nebo 
dlouhodobou odbornou pomoc 
a péči. 

Ještě daleko dříve než zahájilo 
provoz toto zařízení, jsme už 
měli na stole připravenou projek-
tovou dokumentaci na zmíněnou 
přístavbu – tříposchoďový objekt 
s deseti malometrážními byty pro 
seniory, multifunkčním sálem, 
který bude sloužit především 
klubům seniorů, s recepcí, mo-
derním zázemím i s prostorem 
pro Charitu Stodůlky. Tehdy se 
psal rok 2017. Od roku 2018 
jsme měli na přístavbu k objektu 

Střediska sociálních služeb Pra - 
hy 13 i platné stavební povolení, 
ale financování bylo plně závislé 
na obdržení dotace z rozpočtu 
Magistrátu hl. m. Prahy. Tady za-
čalo všechno váznout a čas běžel. 
V říjnu loňského roku se konalo 
Veřejné projednání, kde byl zá-
měr přístavby střediska veřejnosti 
prezentován. Zúčastnili se ho zá-
stupci městské části, obyvatelé ze 
stávajících bytů střediska a samo-
zřejmě i občané – především ti 
z nejbližšího okolí. Byl jsem ve-
lice rád, že všichni realizaci pří-
stavby považovali za přínosnou 
a samotný projekt hodnotili 
kladně.

Dnes je situace taková, že 
máme k dispozici kladně vyříze-
nou žádost o prodloužení plat-
nosti stavebního povolení 
a pouze část potřebných finanč-
ních prostředků od pražského 
magistrátu, kam jsme opětovně 

podali žádost o na-
výšení poskytnuté 
částky. Ale ne vždy 
jdou věci tak rychle 
a hladce, jak bychom 
si přáli.

Aby se všechno 
uvedlo do pohybu, 
odsouhlasilo naše 
zastupitelstvo uvol-
nění finančních pro-
středků z rozpočtu 
městské části, které 
by případně celou 
akci dofinancovaly. 
Takže to krátce 
shrnu – máme pro-
jektovou dokumen-

taci, platné stavební povolení, fi-
nanční krytí a rada městské části 
schválila vypsání výběrového ří-
zení na dodavatele stavby. Před-
pokládám, že smlouva s vítězem 
tohoto řízení by mohla být pode-
psána ještě do konce letošního 
roku.

Moc bych si přál, aby stavba 
byla dokončena do konce roku 
2021, ale samozřejmě si uvědo-
muji, že termín dokončení může 
ovlivnit celá řada faktorů, které 
před zahájením stavby a v jejím 
průběhu nelze předvídat.

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: 9. 11. 2020  Distribuce: 27. 11. – 4. 12. 2020
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INFORMACE Z RADNICE

Informace k poplatkům za psy
Během listopadu budou rozesílány složenky majitelům psů, kteří  
za ně stále nemají uhrazeny poplatky – upozornění na nedoplatek. 
Jedná se o dlužníky nejen letošního roku, ale i z předchozích období.

Upozorňujeme, že každý, kdo takovou složenku obdrží, je v naší 
evidenci psů veden jako dlužník, což ho vystavuje nebezpečí sankcí 
a exekuce. 

Pokud dlužník již psa nemá (pes uhynul, byl předán jiné osobě, 
apod.), je nutné jej z naší evidence odhlásit (při osobní návštěvě nebo 
písemně či pomocí datové schránky). Obdobně je nutné postupovat 
i při odstěhování. 

Není-li pes řádně odhlášen a není-li zaplaceno, správce poplatku 
i nadále eviduje poplatek jako pohledávku.

Při neuhrazení této obdržené složenky, bude automaticky počátkem 
příštího roku následovat vymáhání dluhu včetně jeho navýšení 
o 100% (200% u opakovaných neplatičů) jako sankce za nedodržení 
termínu splatnosti (dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů). 

Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13 (dle zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), dlužníci 
tedy nedostanou soudní obsílku, ale platební výměr a exekuce jim 
bude provedena v rámci daňového řízení obratem srážkou z bankov-
ního účtu, spoření, ze mzdy, důchodu apod.

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický od-
bor, odd. daní a poplatků, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5, 
tel. 235 011 411, e-mail cizam@praha13.cz

 Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Nabízíme vám naši pomoc
V návaznosti na aktuální vládní opatření v souvislosti s koronavirovou 
epidemií vám nabízíme možnost zprostředkování pomoci. Občané 
v seniorském věku a občané se zdravotním omezením se mohou ocit-
nout v situaci, kdy budou potřebovat zajistit nákup potravin, léků, po-
chůzku a podobně a ani z okruhu svých blízkých se nebudou mít na 
koho obrátit. V takovém případě je možné kontaktovat Odbor sociál-
 ní péče Úřadu městské části Praha 13. V pracovních dnech v době od 
8.00 do 14.00 jsme vám k dispozici na tel. 235 011 447. 

Odbor sociální péče úzce spolupracuje nejen s Farní charitou Sto-
důlky, ale také s nestátními neziskovými organizacemi, prostřednic-
tvím kterých konkrétní pomoc zajistí. Blanka Vildová, vedoucí odboru sociální péče

Virtuální klub Rodina
První červnový den le-
tošního roku začal nově 
fungovat Virtuální klub 
Rodina. Jeho vznik ini-
ciovali starosta David 
Vodrážka a radní Aneta 
Ečeková Maršálová, 
kteří mají ve svých ges-
cích sociální oblast. 
Co vám tento virtuální 

klub může nabídnout? Pravidelné informace o akcích a benefitech pro 
rodiny s dětmi v Praze 13, o exkurzích pro členy klubu, zajímavostech 
z naší městské části a mnohé další.

Pokud jste rodič samoživitel nebo rodina, kde je některý z členů dr-
žitelem karty TP, ZTP, ZTP/P či rodina v hmotné nouzi, máme pro 
vás díky spolupráci s Potravinovou bankou okamžitou, případně dlou-
hodobou potravinovou pomoc. 

Pokud máte takovou rodinu ve svém okolí, předejte jim, prosím, 
tuto informaci. 

Do Virtuálního klubu Rodina se můžete registrovat každé pondělí 
od 12.00 do 15.00 a středu od 8.00 do 11.30 u radní Anety Ečekové 
Maršálové v kanceláři č. 517 nebo u paní Hany Zelenkové v kanceláři 
č. 540.  Hana Zelenková

Vyzkoušejte mobilní aplikaci 
městské části
V průběhu léta jsme oživili naši mobilní aplikaci novým designem 
a některými novými funkcemi. Aplikaci Praha 13 v mobilu si již 
stáhlo 4,5 tisíce uživatelů a věříme, že po nových úpravách zaujme 
další obyvatele a návštěvníky naší městské části.

Aplikace je vytvořena pro obě hlavní platformy – Android a iOS 
a stáhnout si ji můžete zdarma na Google Play či App Store. Díky této 
aplikaci ve svém mobilu získáte aktuální přehled kulturních, sportov-
ních a společenských akcí pořádaných na území městské části, přehled 
sportovních zařízení a dětských hřišť – včetně jejich polohy v mapě, 
kontakty na odbory úřadu, možnost objednání na vybraných přepáž-
kách, informace z úřední desky, přehled přistavených velkoobjemových 
kontejnerů, nejbližší odjezdy MHD ze zastávek na území Prahy 13, 
kontakt na místně příslušného strážníka městské policie, zpravodaj 
MČ Praha 13 STOP a mnoho dalšího. 

Díky zasílaným notifikacím je uživatel informován o novinkách – 
nejdůležitějších aktualitách z městské části a jejích organizací a dalších 
subjektů. Tato skutečnost má v dnešní nelehké době mnoha nových 
opatření souvisejících se současnou epidemickou situací o to větší vý-
znam. Proto aplikace obsahuje informace ke covid-19, které najdete 
v dlaždici Koronavirus. Obsahuje základní informace ministerstva 
zdravotnictví, městské části, ale také kontakt na infolinku pro seniory 
ohledně mimořádných opatření.

Hlavní změnou je tedy převedení mobilní aplikace do nového de-
signu. Ten podporuje nové standardy pro vývoj mobilních aplikací 
(iOS i Android – například dynamické zarovnávání dlaždic podle 
rozlišení velikosti displeje – pokud má display velké rozlišení, dlaždice 
se zarovnávají do tří nebo i více sloupců a jsou tak vidět všechny mo-
duly bez scrollování obrazovky), mobilní aplikace má rychlejší odezvu, 
na spodní části jsou pak zvýrazněny vybrané nejpoužívanější moduly.

Další novinkou je fulltextové vyhledávání v nadpisech a podnadpi-
sech. Stejně tak byla pro prostředí iOS vyřešena přístupnost mobilní 
aplikace pro nevidomé či slabozraké v souladu s novou legislativou. 

Poslední velkou změnou je správa a řešení nahlášených závad (roz-
bitá lavička, nepořádek kolem kontejnerů...) prostřednictvím mobilní 
aplikace – vyfotíte závadu, dodáte krátký popis, polohu, která se do-
plní buď sama, nebo ji můžete zvolit na mapě ručně. To vše se přepo-
šle na úřad, který se bude závadě věnovat. O konkrétním postupu 
řešení pak budete v aplikaci informováni a to až do vyřešení.

Uvítáme vaše další náměty týkající se rozvoje aplikace Praha 13 
v mobilu. Mezi ty naše patří např. integrace na portál občana, instalace 
platební brány v mobilní aplikaci – tedy poskytnutí elektronické platby 
přes mobilní aplikaci s vazbou na účetní systém. Vyzkoušejte i vy ofi-
ciální mobilní aplikaci Praha 13 v mobilu. Libor Hakl, oddělení projektových řízení



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LISTOPAD 2020 5

Hravé odpoledne s táborákem
Ve FZŠ Trávníčkova už od začátku školního roku pokračujeme v ko-
munitních aktivitách na podporu žáků s odlišným mateřským jazy-
kem. Pro děti a jejich rodiče proběhlo poslední zářijový den v rámci 
projektu 51 kroků ke společnému vzdělávání hravé odpoledne s táborá-
kem. Pod vedením Jany Davidové a Evy Štychové se ho na naší školní 

zahradě zúčastnily rodiny jak z naší školy, tak ze škol okolních. Spo-
lečně soutěžily v úkolové hře o krásné knihy. Dozvěděly se nejen něco 
o sobě navzájem, ale musely také zjišťovat, jaké svátky se slaví v jiných 
zemích, kreslit vlajky, přijít na všechny státní symboly... Po vyhlášení 
výsledků se všichni sešli u táboráku a opekli si buřtíky. 

Projekt 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání CZ.07.4.68/0.0/0.
0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií. Eva Štychová

Zveme vás na on-line slavnosti
Třicet videí ke třiceti letům existence – takto oslaví 30. výročí svého 
založení německá škola Deutsche Schule Prag. Místo plánované slav-
nosti si tak škola své kulatiny připomene on-line. Během oslav se 
bude 9. listopadu konat i Den otevřených dveří pro zájemce o stu-
dium. Na 13. 11. jsou připraveny hromadné i individuální on-line 
konzultační hodiny pro rodiče žáků pátých tříd. „Zároveň uveřejníme 
postupně 30 videí, které ukážou aktivity a chod školy. Vše od 9. do 
17. listopadu,“ říká jednatelka školy Jitka Špetová. Bližší informace 
a link k přihlášení jsou na webové stránce školy www.dsp-praha.cz. 

Školu blízko stanice metra Nové Butovice navštěvují děti od tří let  
do maturity, pod jednou střechou tu je školka, základní škola i gymná-
zium. I když v Jinonicích stojí škola teprve od roku 2004, je v místě 
pevně zakořeněná. „Spolupracujeme s Diakonií Prahy 13, každý rok 
před Vánoci organizujeme charitativní sbírku pro dětskou onkologii 
v nemocnici Motol a pořádáme filmové projekty pro studenty praž-
ských gymnázií. Ve škole za běžného provozu pořádáme výstavy, které 
jsou přístupné široké veřejnosti,“ říká ředitel školy Clemens Rother. 
Škola také pro žáky z Prahy 13 každoročně otevírá kurz německého 
jazyka. „Až to bude opět možné, rádi bychom pokračovali v našich  
výstavách výtvarných prací žáků na radnici,“ doplňuje Jitka Špetová. 

Dnes je ve škole celkem 550 žáků 24 národností a výuka probíhá 
v němčině. „Není na překážku, pokud žáci jazyk neovládají. Máme 
zkušenosti, že třeba ve školce se děti naučí němčinu velmi rychle samy. 

A žáci z pátých tříd navíc mohou nastoupit do české větve víceletého 
gymnázia. Tady zajišťujeme vzdělávání v češtině, nabízíme ale rychlé 
osvojování německého jazyka a postupnou integraci s německými 
spolužáky,“ vysvětluje Clemens Rother. Ačkoli by se mohlo zdát, že 
nejdůležitější je výuka jazyka, škola naopak klade velký důraz na pří-
rodní a společenské vědy a informatiku. „Nabízíme i celou řadu krea-
tivních kurzů z oblasti výtvarného umění, hudby či divadla. Projektová 
výuka, cesty do zahraničí nebo projekty jako Dlouhá noc matematiky 
jsou samozřejmostí,“ doplňuje ředitel školy. Studium je ukončeno ně-
meckou i českou maturitou a zvláštností je, že maturitu studenti zís-
kají už po dvanácti letech studia. Bára Procházková
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TÉMA STOPU

Mnozí z vás si možná vzpomínají na červnové vydání STOPu, kde se 
sešlo hned několik článků věnovaných jarním měsícům – nouzovému 
stavu, přijatým opatřením a především tomu, jak se se vzniklou situací 
způsobenou sířením nákazy covid-19 naše městská část vyrovnala.  
Na straně osm jste mohli najít článek s názvem Společně dokážeme 
dělat i zázraky. Začínal slovy: 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 Praze 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. Covid-19 obrátil výuku ve školách vzhůru nohama. 
Školy, které musely ze dne na den zavřít, se k vzniklé situaci postavily 
čelem. Na pomoc povolaly digitální technologie... 

V červnu to opravdu vypadalo velmi nadějně a všichni jsme věřili, 
že se nám podaří koronavir co nejdříve porazit. Dnes, kdy připravu-
jeme listopadové vydání, je konec října a každému z nás je jasné, že 
zatím není důvod ani k mírnému optimizmu.

V úterý 1. září mělo našich deset základních škol, jejichž zřizovate-
lem je městská část, přivítat 412 pedagogických pracovníků a 5 850 žá- 
ků. Z tohoto počtu 2 288 žáků druhého a 3 562 žáků prvního stupně. 
Mezi nimi bylo i 725 dětí, které do školní lavice měly usednout úplně 
poprvé. Poslední srpnový den ale někteří rodiče dostali následující 
zprávu: Vážení rodiče žáků FZŠ Mezi Školami, s politováním Vám 
oznamujeme, že u jednoho ze zaměstnanců školy byl potvrzen pozi-
tivní test na onemocnění covid-19. Z rozhodnutí Hygienické stanice 
hl.  m. Prahy byla všem zaměstnancům školy uložena karanténa. 
 Veškeré další kroky budou konzultovány s Hygienickou stanicí hl. m. 
Prahy. Z výše uvedeného důvodu bude škola uzavřena a první školní 
den bude posunut... Na zahájení školního roku si tak všichni žáci, pe-
dagogové i ostatní zaměstnanci této školy museli dva týdny počkat. 
Problémům se ale nevyhnuly ani některé jiné školy, i když už nebyly 
řešeny tak striktně. 

„Už začátkem srpna se začala přijímat nová opatření, která měla za-
mezit opětovnému šíření onemocnění covid-19,“ říká starosta David 
Vodrážka. „Městská část se tehdy rozhodla zrušit dvě tradiční a oblí-
bené akce spojené s koncem prázdnin a začátkem nového školního 
roku a to Koncert pro park a Třináctka prvňáčkům. Tehdy se uvedený 
krok u řady lidí bohužel nesetkal s pochopením, ale jak se záhy uká-
zalo, bylo to rozhodnutí sice nepopulární, ale bylo více než rozumné. 
To nám potvrdil i začátek školního roku. Žáci i pedagogové museli 
nosit roušky ve společných prostorech, zakrátko je museli mít žáci 
druhého stupně i při výuce. Těm byla v říjnu upravena výuka nejprve 
na týden ve škole a týden distanční výuky s tím, že by se třídy měly 
střídat, aby se omezil kontakt žáků, netrvalo ale dlouho a školy se za-
vřely úplně. S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci se dá 
těžko předvídat, kdy a za jakých podmínek se žáci do škol opět vrátí. 
Jsem ale rád, že jsme na den, kdy se tak stane, připraveni. Už v květnu 

jsme vybavili všechny naše základní školy generátory mlhové dezin-
fekce. Každá škola, mateřinka i dům dětí mají svůj. Používaná dezin-
fekce prošla náročným testováním, takže máme jistotu, že nemá žádný 
negativní účinek na zdraví. Tohle byla investice s velmi rychlou ná-
vratností. Nemusíme tak vynakládat nemalé finanční prostředky za 
provádění dezinfekce zmíněných objektů specializovanou firmou. 
Mateřské školy, které jsou k dnešnímu dni (25. 10.) ještě otevřené, 
mají navíc k dispozici generátor ozonu, o jeden se dělí dvě školky. Sa-
mozřejmě, že pro bezpečný návrat žáků jsou školy vybaveny všemi po-
třebnými ochrannými prostředky. Hlavně aby už to bylo. A to může 
svým ohleduplným chováním a dodržováním stanovených pravidel 
ovlivnit každý z nás. Městská část je na poskytnutí maximální pod-
pory všem školám připravena.“

Říká se, že opakování je matka moudrosti. V případě opakovaného 
zavření škol to ale určitě nikdo z nás tak necítí. Pravdou ale je, že ten-
tokrát rozhodnutí vlády zastihlo naše školy ještě lépe připravené.

„Jaro samozřejmě představovalo velkou zkoušku, protože nikdo ne-
věděl, do čeho vlastně jde,“ říká místostarostka Marcela Plesníková, 
která má kromě oblasti životního prostředí a informatiky ve své gesci 
i oblast školství. „Naše městská část ale ani na jaře nezačala problémy, 
a nebylo jich málo, řešit až v momentě, kdy nastaly. Dá se říci, že jsme 
ve všech směrech byli vždy o krok vepředu. A tak to i zůstalo. Sotva 
skončil minulý školní rok, začali jsme pracovat na všech scénářích, tedy 
variantách, které mohou s ohledem na epidemiologickou situaci po 
prázdninách nastat. První byla spíš zbožné přání – školy budou fungo-
vat bez jakýchkoli omezení a bude nerušeně probíhat klasická výuka. 
Další varianty už počítaly s některými omezeními – bude zavřený jen 
druhý stupeň, což by znamenalo, že první stupeň pojede v klasickém 
režimu a druhý přejde na distanční výuku. Nebo dojde na variantu třetí 
a nejhorší, že se nám školy zavřou – jak první, tak druhý stupeň. S kaž-
dou z těchto variant jsme už ale měli zkušenosti a věděli jsme jak po-
stupovat, jak pracovat... A také jsme věděli, že na poznatcích, které 

Koronavirus nám už podruhé zavřel školy
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jsme získali na jaře, můžeme stavět, protože mimo jiné využijeme 
všechno, s čím se ředitelé, učitelé, žáci i rodiče setkali. Poznatky jsme 
pečlivě analyzovali a přijali jsme veškerá opatření, aby školní rok od-
startoval bez problémů. A všechny varianty, i když ta první ne stopro-
centně, postupně nastaly. Bohužel. A nepomohlo ani to, že naše školy 
i mateřinky byly vybaveny vším, co potřebovaly k dodržení aktuálních 
bezpečnostních a hygienických opatření. Začátkem školního roku 
ještě některé třídy stihly kromě výuky i pár vycházek, výletů, dokonce 
i školu v přírodě. Ty se ale samozřejmě realizovaly až na základě po-
volení Hygienické stanice hlavního města Prahy a souhlasného stano-
viska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
Tehdy jsme dostali odpověď, že tento druh aktivit je při dodržení 
všech aktuálních opatření vítaný. Ohlas pak byl velmi pozitivní. Ko-
lektivy za ten týden udělaly obrovský kus práce. Jednak ve výuce, ale 
hlavně si myslím, že pobyt v přírodě byl důležitý i z hlediska prevence, 
především posílení imunity. Vláda České republiky pak s účinností od 
14. října rozhodla o uzavření všech základních škol a bylo nutné co 
nejrychleji rozjet distanční výuku. Letos už podruhé. A hned se uká-
zalo, jak důležité bylo řešit věci hned a nečekat na to, až budou akutní. 
Teď mám na mysli vybavenost pedagogů a pochopitelně i žáků po-
třebnou technikou. Bez té to při distanční výuce zkrátka nejde. Jaro 
nám napovědělo, co a v jakém počtu je nutné zajistit. Proto městská 
část koupila padesát nových notebooků a obratem je podle požadavků 
ředitelů jednotlivých škol rozdělila. Proto věřím, že všichni žáci se 
dnes mohou do distanční výuky zapojit. My jsme ještě navíc v rámci 
projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) pořídili pe-
dagogům některé přístroje, které budou podporovat názornost při dis-
tanční výuce. Toto vybavení půjde do všech škol a myslím, že to bude 
pro školy, pedagogy a následně pro žáky velký přínos. Teď bych ale 
ráda zmínila nemalou pomoc rodiny, teď zcela zásadní a naprosto ne-
zastupitelnou. Nesmírně si vážím každého z rodičů nebo prarodičů, 
který zvládne kromě svých každodenních povinností ještě roli učitele. 
A věřte, že vím, o čem mluvím, protože mám za sebou řadu let peda-
gogické činnosti. Dnes vidím distanční výuku jako určitou mozaiku – 
pedagogové, žáci, rodina, vedení školy, městská část. A teprve, když 
všechny dílky do sebe dokonale zapadnou, může fungovat na jed-
ničku.“ 

Neoddělitelnou součástí škol a školek zůstávají školní jídelny. Jak už 
bylo řečeno, naše městská část je zřizovatelem deseti škol základních, 
ale také dvaceti dvou mateřinek. Vybavení kuchyní a jídelen samo-
zřejmě odpovídá délce jejich provozu. Zatímco starší z nich si zaslu-
hují větší opravy, některé už by potřebovaly celkovou rekonstrukci. 
Ostatně té už se řada školních jídelen dočkala. V roce 2004 to byla 
školní jídelna Základní školy Mládí, o tři roky později FZŠ Mezi 
Školami, FZŠ Brdičkova (rok 2017), v roce 2018 a 2019 dostaly nový 
kabát školní jídelny FZŠ Trávníčkova a Základní školy Kuncova. 

„V mateřských školách se stravují zpravidla děti ve věku od dvou  
do sedmi let,“ říká Jarmila Střechová z odboru školství. „Dostávají 
přesnídávku, oběd, svačinu, v mateřinkách s delší provozní dobou 

i svačinu pozdní. Děti dvouleté jsou sice zařazeny do kategorie stráv-
níků do šesti let, ale kuchyně musejí ke stravovacím potřebám tak ma-
lých dětí přihlížet. Skupiny strávníků v základních školách tvoří žáci 
do deseti let, od jedenácti do čtrnácti let a strávníci starší. Školní jí-
delny samozřejmě zajišťují závodní stravování také pro zaměstnance 
školy, dalšími klienty jsou lidé, kteří do škol na oběd docházejí.  
Zájem o stravování ve školních jídelnách je díky možností výběru 
z několika jídel, jejich pestrosti a kvalitě opravdu velký. V základních 
školách naší městské části se stravuje 5 476 žáků, 700 zaměstnanců 
škol a 389 docházejících strávníků. Průměrný počet uvařených obědů 
za měsíc dosahuje 96 197. V mateřských školách se stravuje 2 351 dětí 
a 344 zaměstnanců mateřských škol. Průměrný počet připravovaných 
jídel za měsíc činí 94 704.“ 

Školní jídelny mu-
sejí v běžném pro-
vozu dodržovat 
přísná hygienická 
pravidla, spotřební 
koš a také zabez-
pečit individuální 
nebo dietní stravo-
vání. Nároky na 
kvalifikovaný 
a pracovně vý-
konný personál 
jsou skutečně  
vysoké. 

Současná „doba 
koronavirová“ s se-
bou přináší pro 
všechny velké pro-
blémy, mnoho 
omezení, nová pra-
vidla. Není tomu 
jinak ani ve škol-
ních jídelnách. 

„Zaměstnanci 
školních jídelen 
musejí pracovat 

v návaznosti na stále se měnící omezení v souvislosti s covid–19,“ do-
dává Jarmila Střechová. „Školní stravování mohou poskytovat pouze 
za dodržování naprosto všech aktuálních doporučení, která vydává 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v sou-
činnosti s Ministerstvem zdravotnictví České republiky a krajskou 
hygienickou stanicí, v našem případě Hygienickou stanicí hl. m. 
Prahy. Provoz jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích 
služeb podle usnesení vlády. Vedoucí školních jídelen úzce spolupra-
cují s řediteli škol, kteří jsou zodpovědní za chod celé školy. Vzhledem 
k měnící se epidemiologické situaci nezbývá ředitelům než přistupo-
vat k naplňování nařízení operativně, vždy s přihlédnutím k možnos-
tem a podmínkám, které konkrétní škola má. 

V jídelně je nutné dodržovat rozestupy, maximální počty strávníků 
u stolů, omezovat na nejmenší možnou míru fronty. Stoly a židle 
musejí být pravidelně dezinfikovány, je zrušen samoobslužný výdej, 
nesmí se odebírat příbory z hromadných zásobníků, nápoje, polévky, 
saláty. 

Pracovníci školních jídelen při přípravě pokrmů a při výdeji jídel 
nosí ochranu dýchacích cest, beze zbytku a důsledně dodržují všechna 
hygienická pravidla v provozu a pochopitelně i při osobní hygieně. 
Zajistit v této době plynulý provoz jídelny s vysokým počtem stráv-
níků je tak bez nadsázky velice náročné. Mnohdy v nízkém počtu pra-
covníků se to zdá být i nemožné. Naštěstí zaměstnanci školních jíde-
len pracují s vysokým nasazením a snaží se, aby jejich strávníci byli 
v každé situaci maximálně spokojeni.“ 

Momentálně jsou základní školy uzavřené, to ale neznamená, že 
běžný ruch v kuchyních utichl. Všechny školy i nadále pro zaměst-
nance i žáky obědy zajišťují, ale strávníci je dostávají do vlastních jíd-
lonosičů. Výdej probíhá podle časového harmonogramu. Tak, aby byla 
dodržena veškerá aktuální bezpečnostní a hygienická opatření. Eva Černá

TÉMA STOPU



LISTOPAD 2020 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2278

KALEIDOSKOP

Třináctka je zlatá
V neděli 4. září se v Centrálním parku uskutečnil na sedmikilomet-
rové trati závod VIII. ročníku Běh metropole MČ Praha 13 a to jako 
součást desetidílného běžeckého seriálu Běh metropole 2020. Tento 
ročník byl o to náročnější, že se díky koronavirové pandemii konal  
za přísných bezpečnostních a hygienických opatření. V tom nám po-
mohla TRIVIS, s.r.o., zaměřená mj. na krizové řízení. Prezence zá-
vodu proběhla v dvoumetrových rozestupech a rouškách, k dispozici 
byla dezinfekce, rukavice...

Samotný start byl rozdělen dvou běžeckých vln, kdy závodníci byli 
navíc rozděleni do jednotlivých sektorů po dvou metrech. Tato opat-
ření si vyžádala podstatné a neplánové navýšení rozpočtu. Bylo nutné 
zajistit kvalitní časomíru i samotnou náročnější organizaci závodu. 

Aby toho nebylo málo i organizační tým si vybral svou daň, kdy 
v dnech těsně před závodem postupně onemocněli hlavní organizátoři 
závodu včetně jeho ředitele. Jen díky zbytku zkušeného týmu, který 
má za sebou už sedmapadesát závodů běžeckého seriálu Běh metro-
pole a jeho enormnímu úsilí se závod podařilo úspěšně zrealizovat.

Obě startovní vlny odstartoval starosta David Vodrážka. Cílovou 
pásku v kategorii mužů jako první protnul v čase 24:28 min. Michal 
Vokrouhlík reprezentující MČ Praha 5. V kategorii žen se umístila  
na prvním místě časem 30:30 min. Petra Kubíčková reprezentující 
MČ Praha 8. 

Nejúspěšnějším reprezentantem MČ Praha 13 se stal Daniel Kupi-
dlovský, který skončil v celkovém pořadí na 2. místě. Kategorii měst 
a městských částí vyhrála mezi osmadvaceti zúčastněnými naše do-
movská Praha 13 – gratulujeme.  Za pořadatelský R TEAM, z.s., ředitel závodu Roman Jaroš

Praha 13 byla i letos plná květin
Také letos vyhlásil předseda výboru pro místní 
Agendu 21 Vít Bobysud již tradiční fotosoutěž 
Praha 13 plná květin. Protože v minulých letech se do ní aktivně  
zapojila i řada dětí ve školním věku, byla po domluvě s řediteli vyhlá-
šena i soutěž základních škol. Na rozdíl od občanů, kteří soutěžili se 
snímky rozkvetlých balkonů, předzahrádek a zahrad, žáci měli mož-
nost nafotit jakékoli hezky rozkvetlé místo v naší městské části.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, ale také s ohledem 
na množství zaslaných soutěžních fotografií, bylo vyhlášení vítězů 
a předání cen tentokrát rozděleno do dvou částí. V pátek 9. října pře-

vzali ocenění vítězové soutěže škol. Nejhezčí fotografie a také v nej-
větším počtu poslala Základní škola Janského z Velké Ohrady a zcela 
zaslouženě jsou z této školy i tři výherci. Třetí místo patří Ondřeji 
Sležkovi, druhé obsadili osmáci. Pomyslné zlato získal Matěj Kno-
blau. Věcné ceny za nejhezčí fotografie jim předali zastupitelé Yveta 
Kvapilová a Vít Bobysud.

V pondělí 12. října se porota ve složení Ludmila Tichá, Yveta Kva-
pilová a Vít Bobysud sešla podruhé, aby tentokrát vybrala vítěze sou-
těže o nejhezčí zahrádku nebo předzahrádku.

Nejvíce se líbil balkon paní Mileny Špačkové a předzahrádka paní 
Ireny Zofové. Zvláštní cenu získala paní Marie Bálková, která „bodo-
vala“ v obou kategoriích. Předání cen se z důvodu šíření onemocnění 
covid-19 uskutečnilo venku – v Zahradním centru Řeporyje, které je 
také jedním ze sponzorů soutěže.  Eva Černá
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Pražská energetická síť  
se modernizuje
V pátek 2. října byla na křižovatce ulic Červeňanského a Janského 
u sídliště Velká Ohrada otevřena již stá, jubilejní chytrá distribuční 
transformační stanice společnosti PREdistribuce, a.s. Elektřinu z ní 
odebírá přibližně 330 domácností a 30 organizací a podnikatelských 
subjektů včetně hasičské zbrojnice místního SDH Stodůlky. „Idea po-
chytření pražské distribuční sítě vyplynula z důkladných analýz, jak  
co nejefektivněji zvýšit její spolehlivost a připravit distribuční soustavu 
na nové požadavky. V návaznosti na to vznikl v roce 2016 samotný 
koncept, který byl nejprve důkladně ověřen pilotním projektem v lo-

kalitě Roztoky. Následovala optimalizace celého řešení, pro kterou 
byly připraveny standardy a chytré stanice jsme mohli začít rutinně 
nasazovat. Nyní, rok po zahájení implementace, již můžeme říci,  
že stanovený cíl sto stanic pro toto období byl úspěšně překonán,“ 
uvedl předseda představenstva společnosti PREdistribuce, a.s., Milan 
Hampl. 

Chytrá distribuční stanice se od té standardní liší především dálko-
vým měřením, rovněž dálkovou detekcí poruchy a ovládáním na hla-
dině vysokého napětí. „Znamená to mimo jiné, že kabely není tažena 
jen elektrika. V tom velkém kabelu je tažena i optika. Takže se zrychlí 
internet, což je pro uživatele velmi pozitivní. Síť funguje daleko rych-
leji a úplně jinak, než když to jde vzduchem nebo standardním kabe-
lem," dodal starosta David Vodrážka. Do roku 2030 by chytrou tech-
nologií měla být osazena v Praze asi jedna třetina distribučních stanic.

  -red-

Den zdraví pokračoval druhou částí
Zdraví občanů je stále důležitým tématem a patří mezi priority naší 
městské části. Proto každoročně organizuje Den zdraví, který je letos 
rozdělen do několika částí. Ve středu 23. září se před budovou radnice 
konala pod názvem Víš, jak vidíš? část druhá. Praha 13 ji připravila 
spolu se Sdružením optiků a optometristů ČR a BESIP. Cílem bylo 
poukázat na nebezpečí řízení motorového vozidla se špatnou nebo 
nedostatečnou korekcí, protože na spoustě dopravních nehod se podílí 
právě špatné vidění.

Během akce probíhal bezplatný screening zraku, zájemci si mohli vy-
zkoušet brýle simulující vidění po požití alkoholu nebo omamných lá-
tek, nechat si změřit krevní tlak a získat informace týkající se poskyt-
nutí první pomoci. Pro děti byly připraveny propagační materiály 
a drobné dárky od společnosti Efko, především pro ženy a dívky pak 
stánek společnosti Avon. Aktivity projektu jsou podporovány dotací 
MPSV v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020.

V rámci druhé části 
Dne zdraví bylo pro-
vedeno také dotazní-
kové šetření. Zá-
stupce místní Agen - 
dy 21 zajímalo, zda 
by občané považovali 
za přínosnou instalaci 
laviček na místě po-
sledního odpočinku 
v Líšnické ulici ve 
Stodůlkách, v jakém 
počtu a v neposlední 
řadě také z jakého materiálu by měly být vyrobeny. Z odevzdaných 
dotazníků vyplývá, že převážná většina oslovených s umístěním lavi-
ček na stodůleckém hřbitově souhlasí, dokonce ve větším počtu. 
Shoda byla i v použitém materiálu, kterým by mělo být dřevo. V rámci 
tohoto dotazníkového šetření projevili občané přání, aby byly lavičky 
umístěny i v jiných lokalitách městské části a jejich dosavadní počet se 
zvýšil.  Eva Černá
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Virtuální klub oslavil první 
narozeniny

Před rokem, přesněji 9. 9. 2019, 
byl v naší městské části založen 
Virtuální klub seniorů Prahy 13. 
Jeho vznik společně iniciovali  
starosta David Vodrážka a radní 
Aneta Ečeková Maršálová, kteří 
mají ve svých gescích sociální  
oblast. 
Klub se během svého prvního 

roku působení rozrostl o spoustu nových členů a my jsme samozřejmě 
rádi, že má Praha 13 tolik aktivních seniorů, kteří se zapojují do veške-
rých aktivit, které pro ně připravujeme. Virtuální klub je otevřen všem 
seniorům, kteří mají zájem o aktuální informace, volnočasové aktivity 
a dění v naší městské části. 

Registrovat se do něj můžete každé pondělí od 12.00 do 15.00 
a středu od 8.00 do 11.30 u radní Anety Ečekové Maršálové v kance-
láři č. 517 nebo u paní Hany Zelenkové v kanceláři č. 540. Hana Zelenková

Kytičky, které pomáhají
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, ostatně jako každý rok, 
podpořila ve všech čtyřech třídách Den boje proti rakovině 
prodejem kytičky měsíčku lékařského – symbolu tohoto 
dne. Všem, kteří si kytičku zakoupili, moc děkujeme a tě-
šíme se na další ročník. Hana Baštová, ředitelka školy

Nebojte se včelařit
Péče o včely, které opylují 
stromy, jahody, maliny a velké 
množství ostatních rostlin je zá-
služná činnost. Člověk tou svojí 
v podstatě zlikvidoval přirozené 
příbytky včel (duté stromy 
apod.) a tak jim musí pomáhat 
jiným způsobem. 

Včelaření samo není v našich 
krajích bohužel ekonomicky pří-
nosné. A to především díky vel-
kému množství laciných faleš-
ných medů i výkyvům ve výnosu 
medu (letos je to například jen 
zhruba čtvrtina obvyklé snůšky 
medu). O včely se tedy starají 
jen lidé, kteří mají kladný vztah 
k přírodě a navíc ocení skutečný 
vlastní med. 

Nebojte se začít včelařit. Je to ale složitější, než si koupit pejska 
s obojkem a pelíškem. A je třeba se to od někoho naučit. Od staršího 
souseda nebo na některém z kurzů. K bezpečnému zvládnutí včel je 
třeba i praxe. Není tedy možné chovat včely pouze podle internetu. 
Neznáte-li základy, nebudete se orientovat v množství informací. 
I proto pořádá náš včelařský spolek kurzy pro začínající včelaře.  
V začátcích vám rádi pomůžeme. Více informací získáte na  
www.vcelinorech.cz, vcelinorech@gmail.com.
 Vladimír Glaser, vedoucí vzdělávacích programů Včelínu Ořech, z.s.

INZERCE
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Přidáte se k nám?
Rádi bychom vás seznámili s naším novým kroužkem, který vzniká 
v Praze 13, s hlavní základnou v ZŠ Kuncova. Jde o volnočasový zá-
žitkový, vzdělávací kroužek, zaměřený na outdoorové aktivity. Jeho 
hlavním úkolem je přiblížit děti přírodě, takže naše aktivita bude pře-
devším venkovní. Čekají nás víkendové poznávací výlety v přírodě. 
Děti se naučí, jak se v přírodě chovat, jak si postavit přístřešek, získat 
vodu a potravu, rozpoznávat stopy zvěře, práci s kompasem a navigač-
ními prostředky, jak rozdělat oheň a mnoho dalšího. Tyto a další zna-
losti si děti osvojí díky pravidelným schůzkám, přednáškám a hlavně 
víkendovým výletům s možností táboření v přírodě. To vše pod vede-
ním zkušených vedoucích. K naší náplni patří i základy ekologie a en-
viromentální nauky, což jde ruku v ruce s naším programem. 

Vyvrcholením našeho celoročního programu je možnost účastnit se 
našeho letního tábora Pohoda. Zájemci se mohou hlásit na stránkách 
https://outdoorkrouzek.avcsk.cz/ nebo se mohou informovat na 
 našem facebookovém profilu outdoor kroužek.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu řediteli Pavlu Petrnouš-
kovi za možnost umístit základnu v ZŠ Kuncova a také FZŠ Trávníč-
kova za skvělou spolupráci. Jan Svoboda, vedoucí kroužku

Podzimní poznávání okolí 
Stodůlek
Druhý říjnový den využily některé třídy ZŠ Mládí k poznávání okolí 
Stodůlek. Páté třídy se vydaly do lesů Na Cibulce. Žáci v týmech sle-
dovali trasu v mapě, poradili si s kompasem a na šedesátimetrové 
trase, kterou si sami vytyčili, soutěžili ve sprintu. Své znalosti museli 
prokázat v kvízu první pomoci, seznámili se s historií i současností 
usedlosti Cibulka, u soch stejnojmenné rozhledny si povídali o bozích 
z řecké mytologie...

Cílem 7.B byla místní rozhledna, romantická stavba z 19. století. 
Osmikilometrová trasa vedla převážně lesem, kde žáci mohli obdivo-
vat sochu bohyně lovu Diany nebo jezírko Cibulka. Před zpáteční ces-
tou na ně čekal ještě kvíz, jehož vyhodnocení proběhlo následující tý-
den ve škole. Samozřejmě nechyběly ani odměny.

To čtvrťáci se vydali jinam, na přírodovědnou vycházku do Prokop-
ského údolí. Také oni se museli vypořádat s několika úkoly, jejichž té-
matem byly houby. Odnesli si o nich nejen základní informace, ale 
dozvěděli se více také o jejich dělení a stavbě. Díky úspěšné práci ve 
skupinách tak získali nejen nové vědomosti, ale zlepšili se i v sociál-
ních dovednostech, jako jsou komunikace, spolupráce a vzájemná po-
moc. Alexandra Matušů, Iveta Pichlová, Klára Dzúrová

MAP chystá webináře 
V posledním roce MAP II (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) 
se musíme vyrovnávat s nestandardní situací, kterou nám připravila 
epidemie koronaviru. Místo oblíbených workshopů pro rodiče i peda-
gogy jsme připravili šest webinářů na téma Distanční výuka. Vzhle-
dem k tomu, že tato forma výuky je od září povinná a některé školy  
se k ní již byly nuceny na čas vrátit, chceme přinést tipy a návody, jak 
se co nejlépe vyrovnat se vzniklou situací. Webináře určené pro rodiče 
i pedagogy základních a mateřských škol, pro začátečníky i pokročilé, 
budou přinášet možnosti, jak vzdělávat, komunikovat, hodnotit, zadá-
vat úkoly, získávat zpětnou vazbu apod. Hodinové webináře proběh-
nou od 12. října do 23. listopadu a každý bude zakončen diskuzí. Po-
zvánky obdrží ředitelé škol. Věříme, že se akce setkají se zaslouženým 
zájmem. Marcela Fuglíková

Vážená redakce, pravidelně čtu STOP a se zájmem 
sleduji rubriku Vaším objektivem, píše autor fotogra-
fie Vladimír Jindřich. Když jsem v posledním čísle 
uviděl houbu, napadlo mě podělit se s vámi i o můj 
zvláštní úlovek. V polovině září jsme totiž byli na pár 
dní v lesích u Velkých Karlovic a byl jsem trochu pře-
kvapen, když na mne z lesa vykouklo toto doslova 
krásné zvíře. S tím, že pes na fotografii je skutečně 
fešák, musíme jen souhlasit. Možná si někteří z vás 
právě řekli: „Tak takového čtyřnohého kamaráda 
bychom rádi měli doma.“ Jen pozor na ukvapená 
rozhodnutí. Pes není hračka, a i když nám přinese 
hodně radosti, musíme počítat i s povinnostmi. 
A není jich málo.

Mnozí si jistě všimli, že některé ze zaslaných 
snímků jsme použili jako fotografie ilustrační, jiné, 
pořízené na výšku, jsme dali i na titul. V případě, 
že si přejete, aby byla vaše fotografie (musí být na 
šířku) použita výhradně v rubrice Vaším objekti-
vem, uveďte to prosím v e-mailu.

Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete nám ji na 
stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. Za všechny 
snímky, které jste nám již poslali nebo je teprve 
pošlete, vám mnohokrát děkujeme. Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společně uklízíme Prahu 13
Své pojednání o akci Ukliďme Prahu 13 v rámci podzimní akce 
„Ukliďme Česko 2020“ začnu trochu jinak než obvyklým výčtem těch, 
kteří uklízí nepořádek za ty, kteří jej neuklidí ani po sobě. Pro zajíma-
vost jsem vyfiltrovala pouze podle klíčového slova „nepořádek“ naše 
odpovědi na stížnosti, na MMS hlášení, na e-maily od občanů či ko-
mentáře na Facebooku. Vyběhlo mi 110 odkazů za necelé 2 roky zpět. 
Texty se nesou v tomto duchu: „Stále opakovaný výskyt střepů i dal-
šího odpadu na hřištích i ostatních plochách zeleně...“; „skládky nepo-
řádku v zeleni u tubusu metra...“; „přeplněné odpadkové koše u kte-
rých zůstaly pytle s domovními odpady, krabice od pizzy, potraviny, 
láhve...“; „rozházené hadry  v keřích...“; „pneumatiky u cesty...; odlo-
žený nábytek u kontejnerů...“; „skládka stavebního odpadu u silnice...“ 
a jiné, hodně podobné. Odbor životního prostředí má nastaven úklid 
na plochách ve své správě minimálně 3x týdně. Na různých místech je 
sběr odpadků z veřejných prostranství ještě posílen. Úklid odpadů 
představuje v rozpočtu odboru životního prostředí částku asi 8 mil. Kč 
ročně, což je asi čtvrtina z celkové částky vynaložené na komplexní 
péči o zeleň. Během posledních let jsme zaznamenali nárůst odpadů 
na veřejných prostranství i v přírodních lokalitách. Je to možná i tím, 
že je všechno zboží více obalené. Zároveň je ale naštěstí stále více lidí, 
kteří nejsou lhostejní a snaží se sami ve svém volném čase na veřej-
ných prostranstvích odpadky uklízet. Dříve jsme nebyli na takový ne-
pořádek po Praze 13 zvyklí ani my, kteří pracujeme v odboru život-
ního prostředí, ani vy – občané. Odpadkové koše, jejichž počty 
a objemy nelze stále navyšovat, nebývaly stále přeplněné. Lidé do nich 
v posledních letech hází i domovní odpad, pravidelně k nim staví plné 
igelitky... A když zafouká, mají myšovití hlodavci o potravu postaráno. 
Díky tomu pak dochází k jejich přemnožování. Pokud je koš přepl-
něný, zničený nebo dokonce odcizený, hromadí lidé na toto místo od-
padky klidně dál. Přitom do odpadkových košů ve veřejné zeleni by se 
měl odkládat jen drobný odpad. 

S úklidem na plochách zeleně pomáhají pracovníci veřejné služby, 
maminky při vycházkách s dětmi, dokonce i někteří bezdomovci. Vy-
datnou posilou je v posledních letech i akce Ukliďme Česko. Letos na 
jaře ale musela být kvůli šíření nemoci covid-19 zrušena. Podzimní 
úklid proběhl 19. září, ale účast byla velmi omezená. Šli do toho prak-
ticky jen skalní. Na haldě uklízeli členové spolku Makču Pikču – Ze-
lený kopec, stanice metra si vzali na starost zase Trash Hero Praha, 
okolí výškových domů při ulici Bašteckého uklízela skupinka pana 
Ondrejky, odpadky v okolí ulic Trávníčkova a Fantova vysbírala nová 
skupina okolo pana Boldiše. Dobrovolníci odpad většinou hned třídili. 
Trash Hero nás informovali, že okolo stanic metra v Praze 13 sebrali 
ve 29 lidech 306 kg odpadu. Moc děkujeme všem dobrovolníkům za 
pomoc při udržování čistoty a pořádku. Do budoucna uvítáme, když 
lidé opět začnou odpadky, které sami vytvoří, odklízet tak, jak to bylo 
ještě před pár lety poměrně obvyklé. Jsou různé vlivy, které negativně 
ovlivňují životní prostředí na Zemi. Správné nakládání s odpady a je-
jich omezování je tedy jedním z hlavních úkolů každého z nás.

 Dana Céová, odbor životního prostředí

Z historie Keltského stromového 
kalendáře
Jak mnozí víte, máme v Centrálním parku nedaleko metra Lužiny za-
jímavý artefakt Keltský stromový kalendář. Najdete ho okolo menhiru. 
Připomíná minulost území Nových Butovic, kde kdysi stálo vý-
znamné keltské hradiště. Nacházelo se na vyvýšenině v západní části 
protáhlého ostrohu, který obtéká Prokopský a Dalejský potok. Tuto 
slavnou minulost připomíná také část znaku městské části, kde zeď 
symbolizuje rozlehlý, novodobý obytný komplex a mušle nejrůznější 
archeologické nálezy ze starověku. 

Dle pamětníků vznikl v roce 2002 zajímavý nápad vytvořit v Cent-
rálním parku menhir, který tvoří kámen z nedalekého kamenolomu. 
Aby nebyl tak sám, přišel další nápad a to vysadit kolem něho stromy, 
které budou připomínat Keltský stromový kalendář. Celá akce mohla 
být realizována díky výtěžku z dobrovolného vstupného vybraného 
tehdy na Koncertu pro park. Samotná výsadba dřevin proběhla 20. 
října 2002 po instalaci menhiru. Dnes je to již 18 let. Jedná se o kruh 
o průměru 16,7 metru z třinácti dřevin vysázených okolo menhiru 
symbolizující keltský astrologický kruh. Jednotlivé dřeviny jsou vysá-
zeny v rozestupech 4 metrů od severu po směru hodinových ručiček 
v následujícím pořadí: bříza bělokorá, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, olše 
lepkavá, vrba bílá, hloh jednosemenný, dub letní, dub zimní, líska 
obecná, réva vinná, břečťan popínavý, trnka obecná, bez černý.

Vedle známého čínského zvěrokruhu tedy existuje v astrologii také 
keltský stromový kalendář. V něm má každý jedinec dle termínu naro-
zení přiřazen konkrétní strom či keř, pro který jsou typické určité cha-
rakterové vlastnosti. Zmiňovaný kalendář stromové magie spadal do 
keltského náboženského systému a byl předáván z generace na gene-
raci. Možná už není úplně jisté, které dřeviny keltové do svých kalen-
dářů zařadili. Dostupné informace se rozcházejí. Nejčastěji jsou však 
uváděny druhy topol, kaštan, jasan, habr, osika, buk, jabloň, jedle, jilm, 
cypřiš, modřín, borovice, vrba, lípa, dub, líska, bříza, cypřiš. Každo-
pádně se jednalo o stromový kalendář o třinácti lunárních měsících.

Náš symbolický Keltský stromový kalendář okolo menhiru je tedy 
spíše připomínkou dávných moudrostí předků. Přesto však představuje 
místo v parku, které vám poslouží k odpočinku a načerpání energie, 
kterou stromy i kameny vydávají. Ne všechny dřeviny v kruhu jsou 
v dobré kondici. Vzhledem k tomu, že mají různé nároky na vláhu 
i půdní podmínky, vykazují různou vitalitu. Například olši se v tomto 
suchém prostředí moc nedaří. Přesto je stromokruh funkční a patří 
k zajímavostem Centrálního parku. Stromový kalendář se stal turistic-
kým cílem a odkazuje na něj nejeden web. Bod, kde se nachází men-
hir, je vyznačen v turistické mapě na www.mapy.cz. Původní infor-
mační tabulka již opršela a pak se kamsi ztratila. Mnozí z vás toto 
místo navštěvují a obrací se na nás s dotazem k jeho historii a druhové 
skladbě dřevin. Rozhodli jsme se informační tabulku obnovit, aby se 
návštěvníci mohli seznámit s historií i druhovou skladbu kalendáře 
přímo na místě. Dana Céová, odbor životního prostředí
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  
Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, 
koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu-
matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum stanoviště

  2. 11. Janského – parkoviště proti č. 2370/91

  2. 11. Trávníčkova – rozšířený chodník proti č. 1764

  3. 11. 5. máje – na vozovce proti č. 325/55

  3. 11. Hábova – parkoviště proti č. 1564/8

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

  4. 11. Klausova – parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad proti 
č. 1361/13a

  5. 11. Janského – parkovací záliv u lékárny u č. 2254

  5. 11. Suchý vršek – rozšířený chodník proti č. 2096

  9. 11. Kuchařova – křižovatka s ul. Svitákova

  9. 11. Podpěrova – před MŠ u č. 1879

10. 11. Bašteckého – křižovatka s ul. Janského

10. 11. nám. Na Lužinách

11. 11. Běhounkova – parkoviště proti č. 2463

11. 11. Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

12. 11. Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7

12. 11. Chlupova – proti č. 1800 

16. 11. Janského – parkovací záliv proti č. 2437/15

16. 11. Sezemínská – parkoviště u trafostanice

18. 11. K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)

18. 11. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16

19. 11. Jaroslava Foglara – parkovací záliv u č. 1333/8

19. 11. Kettnerova – parkoviště proti č. 2053/18

23. 11. Böhmova – parkoviště u kotelny

23. 11. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69

24. 11. K Sopce – parkovací záliv

24. 11. Volutová – parkoviště proti č. 2518/6

25. 11. Drimlova – parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad

25. 11. K Fialce – plocha u č. 1219

26. 11. Fantova – parkoviště před č. 1742/23

26. 11. Nušlova – parkovací záliv proti č. 2291 u kontejnerů na tříděný odpad

27. 11. Přecechtělova – křižovatka s ul. Prusíkova

27. 11. Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků

30. 11. Amforová – proti č. 1895/24

30. 11. Husníkova – parkoviště u trafostanice

  1. 12. Šostakovičovo náměstí – křižovatka s ul. Vlachova (chodník proti 
č. 1511/8)

  2. 12. U Jezera – parkoviště proti č. 2039/18

  3. 12. Bašteckého – křižovatka s ul. Janského

  3. 12. Petržílkova – parkoviště proti č. 2267/12

  7. 12. Bellušova – chodník proti č. 1804/7

 Michaela Líčková

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

datum stanoviště čas přistavení
  1. 11. K Řeporyjím – křižovatka s ulicí K Chabům (u kapličky)   8.00–14.00
22. 11. Mládí – parkoviště proti Auto Kelly 10.00–16.00

22. 11.
K Hájům – křižovatka s ulicí Okruhová (plocha u kontejnerů 
na tříděný odpad)

  8.00–14.00

Michaela Líčková

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

datum čas stanoviště

   6. 11. 15.00–18.00
K Hájům – křižovatka s ul. K Hájům (plocha u nádob na tříděný 
odpad)

   7. 11.   9.00–12.00 K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)
   7. 11. 13.00–16.00 Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků
   8. 11.   9.00–12.00 K Sopce – zpevněná plocha
   8. 11. 13.00–16.00 nám. Na Lužinách
13. 11. 15.00–18.00 K Fialce – plocha u č. 1219
14. 11.   9.00–12.00 K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu
21. 11.   9.00–12.00 Chalabalova – parkoviště proti č. 1611/7
21. 11. 13.00–16.00 Melodická – křižovatka s ul. Operetní
22. 11.   9.00–12.00 5. máje  – plocha proti č. 325
22. 11. 13.00–16.00 K Sopce – zpevněná plocha
28. 11.   9.00–12.00 K Fialce – plocha u č. 1219

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

Kam s nebezpečným (infekčním) 
odpadem?
Použité injekční stří-
kačky, jehly z inzulíno-
vých per diabetiků 
apod., které zůstaly po 
aplikaci léčiv, je možno 
odevzdat na stanovené 
shromažďovací místo 
pro nebezpečný zdra-
votnický odpad napří-
klad ve zdravotnických 
zařízeních. Není mož- 
no ho odevzdávat v lé-
kárnách, protože ty nejsou povinny ani oprávněny tento druh odpadu 
od občanů odebírat. Jak s injekčními stříkačkami, jehlami atd. po po-
užití naložit, by měl pacienta informovat jeho lékař, který danou léčbu 
předepsal. Měl by také tento nebezpečný odpad případně převzít k li-
kvidaci, protože vzniká v důsledku léčby pacienta a je třeba ho odstra-
ňovat jako odpad nebezpečný, a to na náklady zdravotnického zaří-
zení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Dané zdravotnické 
zařízení je považováno za původce odpadu dle zákona o odpadech a je 
povinno dodržovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Michaela Líčková
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Povedená oslava Aktisu
V sobotu 12. září jsme v rámci oslav 20. výročí založení klubu uspořá-
dali sportovně společenský den. Vše odstartovalo v deset hodin na 
hřišti ZŠ Janského, kde proběhl „sranda“ závod v netradičním víceboji. 
Ten se skládal z běhu na 50 m pozadu, skoku dalekého pozadu, hodu 
pingpongovým míčkem, běhu na 50 m pod překážkami a hodu fris-
bee. Ačkoliv se jednalo o závod, výsledky nebyly tentokrát to nejdůle-
žitější. Hlavní byla skvělá nálada, takže zvítězili všichni, kdo se zúčast-
nili. K povedené akci přispělo i to, že naše pozvání přijal trojnásobný 
halový mistr světa a trojnásobný halový mistr Evropy v běhu na 400 m 
Pavel Maslák. Ochotně se vyfotil se všemi zájemci a rozdal spoustu 
podpisů.

V odpoledních hodinách pokračoval program v zahradní restauraci 
Na Cvičišti, kde pokračovala přátelská a pohodová atmosféra. Všichni 
účastníci si mohli prohlédnout výstavku fotek zachycujících průřez 
dvaceti lety Aktisu, nebo si mohli splnit vědomostní kvíz z historie 
klubu. Vše bylo zakončeno opékáním buřtů. A protože i počasí nám 
bylo nakloněno, moc jsme si to všechno užili. Děkujeme všem za účast 
a příjemně strávený den. Radek Bártl

Běh s Teribearem na Velké Ohradě
Nově otevřený přípravný ročník v ZŠ Janského se zapojil do projektu 
Běh s Teribearem, který zaštiťuje Nadace Terezy Maxové. Výtěžek 
z této akce poputuje znevýhodněným dětem. Naši „nulťáčci“ se úkolu 
zhostili, jak se patří a vyběhali dětem příspěvek 500 korun. ZŠ Jan-
ského tak podpořila nejen další dobročinný projekt, ale zároveň rozší-
řila své portfolio sportovních aktivit, které nabízí svým žákům. Na at-
letickém ovále ZŠ Janského se s Teribearem sejdeme opět za rok.
     Veronika Ramsová, učitelka přípravného ročníku 

Cyklistická časovka už podesáté
V neděli 4. října se konal jubilejní desátý ročník cyklistické časovky 
v Hájku. Pořádal ho Cyklistický spolek Stodůlky ve spolupráci s měst-
kou částí Praha 13. Na trati dlouhé 7,16 km své síly změřilo dvacet 
sedm závodníků a závodnic. Trasu zvládnul nejrychleji Karel Černý  
ze spolku CK Vinohradské Šlapky v úžasném čase 9:59,9. Nejlepším 
z domácích členů CS Stodůlky byl Karel Brambora s časem 11:36,1. 
Startu závodu a předávání cen se účastnil i místostarosta Petr Zeman. 
Příjemnou atmosféru skvělého závodu, který se jel za krásného počasí, 
bohužel poznamenala nepříznivá epidemiologická situace. Doufejme, 
že si to příští rok vynahradíme!      Miroslav Bezdička, CS Stodůlky 

Judo na třináctce
V našem závodním oddíle jsme v létě nezaháleli, takže jsme hned 
v září mohli začít se systematickou prací. 

Naši skvělí trenéři Kirill Ionov, Jiří Sosna, Jan Průša a Radek Šimek 
v Praze 13 pracují a trénují naše závodníky. Současně připravují i ty,  
co se závoděním teprve chtějí začít. 

Účastnili jsme se například závodů v Teplicích nebo Velké Ceny 
v Brně, kde naši závodníci vybojovali krásná 3. místa. Průběžně se při-
pravujeme na závody, které nás teprve čekají.

Děkujeme MČ Praha 13 za podporu, především panu Bohdanu 
Pardubickému, a také našim spřáteleným školám. Věříme, že jim dě-
láme čest!     Za Judo Bivoj Daniel Průša
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HASIČSKÉ OKÉNKO

Požár v ulici Poncarova
První říjnový den zasahovali naši strážníci u požáru v ulici Poncarova, 
kde došlo k zahoření několika stanů, okolních keřů a dalších provizor-
ních obydlí osob bez domova. Na místo byli přivoláni příslušníci hasič-
ského záchranného sboru, kterým se nakonec podařilo požár uhasit. 
 Situaci ale komplikovala skutečnost, že nebylo zřejmé, kolik osob se ve 
stanech nacházelo. Strážníci proto museli ještě před příjezdem hasičů 
lokalitu prohledat. Domníváme se, že nejvíce o události vypoví část ná-
sledně sepsaného úředního záznamu: ...„Protože přístup do „bezdomo-
veckého obydlí“ byl komplikovaný, rozříznul strážník č. 3012 síťované 
oplocení a pokusil se prohledat prostory, které ještě nebyly v plamenech. 
Jelikož se v ohni zcela zjevně nacházely předměty, které průběžně ex-
plodovaly, použil mokrou matraci, která ležela na zemi, jako štít. Poté 
důkladně prohledal nehořící prostory, kde nenalezl žádnou osobu...“ 

Krádež stavebního materiálu
Dne 2. října ve dvě hodiny ráno nalezla autohlídka městské policie 
při běžné kontrolní a hlídkové činnosti v ulici Böhmova odstavenou 
dodávku s otevřenými zadními dveřmi. Při bližším ohledání bylo 
zjištěno, že se v nákladovém prostoru vozidla nachází stavební ma-
teriál z přilehlého staveniště. S ohledem na velmi netradiční hodinu 
pro provádění práce, prověřili strážníci okolí stavby, kde našli pode-
zřelou osobu. Jednalo se o muže ve věku čtyřicet let z Prahy 8, který 
nebyl schopen vysvětlit, proč materiál do svého vozidla nakládá.  
Šetřením pak vyšlo najevo, že na místě odcizil několik pytlů stěr-
kové a lepící hmoty, které byly vráceny majiteli. Celý případ byl na 
místě kvalifikován jako přestupek proti majetku a bude oznámen 
příslušnému správnímu orgánu k projednání.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Všichni teď opět zažíváme dobu „kovidovou“. Krátko-
dobé snížení personálního stavu z důvodu šíření nákazy 
jsme už zažili i na našem místním oddělení ve Stodůlkách. 
U velmi malého počtu příslušníků byla zjištěna nákaza co-
vid-19. Absence těchto příslušníků by samozřejmě činnost 
celého oddělení neovlivnila. Avšak je potřeba nařídit ka-
ranténu i těm příslušníkům policie, kteří s těmito pozitivně 
testovanými policisty přišli do styku. Tímto způsobem se 
nám razantně zvětšil počet těch, kteří nemohli nastoupit 
do služby. Nicméně jsem rád, že jsme tuto situaci zvládli 
a to především díky ochotě našich příslušníků přijít do 
práce například na směnu nebo směny navíc. Naším úko-
lem je zajistit občanům v Praze 13 čtyřiadvacetihodinovou 
službu, což se nám i díky pomoci Obvodního ředitelství po-
licie Praha II povedlo.
 Dnes, když píši tento příspěvek, je 21. října. Už před dru-
hou vlnou vládních opatření, případně opatření Minister-

stva zdravotnictví ČR, nám bylo jasné, že je občané už bu-
dou vnímat jinak, než úplně stejná nebo obdobná opatření, 
která byla přijata na jaře. Tento trend můžete vidět i na so-
ciálních sítích, diskuzních fórech apod. Osobně jsem pře-
svědčený, že počet nakažených je třeba snížit tak, aby se  
lékař nikdy nemusel rozhodovat, koho napojí na plicní ven-
tilátor a koho už ne. Společnost je teď rozdělena prakticky 
na dva tábory. Na ty, kteří s přijatými opatřeními souhlasí 
a na ty, kteří mají zcela opačný názor. Dovolil bych si říci, že 
tak, jak je rozdělena společnost, tak mají různé názory 
i moji kolegové. Každý z nich si je ale vědom, že úkolem po-
licie je dohlížet na dodržování zákonů České republiky. Po-
kud tomu tak nebude, pak bohužel musí přijít sankce. 
V tomto smyslu všichni svou službu chápeme. Prakticky ka-
ždodenně provádí policisté Místního oddělení policie Sto-
důlky a každého oddělení v Praze několik desítek kontrol 
dodržování přijatých opatření. Zatím jsme nezaznamenali 

výrazně vyšší počet přestupků, než při kontrolách, které 
jsme prováděli v jarních měsících. Od zítřejšího dne, tedy 
od 22. října, ale začnou platit opatření nová, která jsou 
přísnější. Jsou prakticky stejná, jaká byla při „první vlně“. 
Chtěl bych apelovat na všechny občany, nejen na čtenáře 
STOPu, aby vládou ČR přijatá opatření respektovali. Je více 
než jasné, že vzhledem k vysokému nárůstu počtu nakaže-
ných a hospitalizovaných bude policie při kontrolách dodr-
žování těchto opatření velmi důsledná. 
 Co se týče počtu spáchaných trestných činů, mohu uvést, 
že jsme v našem obvodu zaznamenali mírný pokles. 
Osobně vidím souvislost s přijatými opatřeními. Samo-
zřejmě doufám, že s jejich rozvolňováním, které snad brzy 
přijde, nepůjde ruku v ruce nárůst trestné činnosti. 
Určitě bychom byli všichni rádi, kdyby se nám znovu poda-
řilo nepříznivou epidemiologickou situaci zvládnout. Spo-
lečně. Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Koronavirus se nevyhýbá ani hasičům
Naše jednotka opět slouží čtyřiadvacetihodinové služby, aby pomohla 
zabezpečit akceschopnost pražských hasičů, kteří se potýkají se sníže-
ním stavů. Šíření koronaviru se bohužel nevyhnulo ani příslušníkům 
hasičského záchranného sboru a někteří tak byli nuceni jít do karan-
tény. Jednotky všech pražských dobrovolných sborů byly na celý násle-
dující měsíc rozděleny po třech jednotkách na den a jsou tak schopné 
zajišťovat akceschopnost HZS s možným výjezdem do dvou minut ze 
svých základen. 

V úterý 13. října odpoledne byl ve skanzenu Řepora na okraji praž-
ských Řeporyjí hlášen kouř. Na místo události byly vyslány jednotky 

HZS Praha ze stanic Smíchov a Petřiny, které byly posíleny o dobro-
volné jednotky ze Stodůlek a Řeporyjí. Na místo dále vyjely jednotky 
HZS Praha ze stanice Radotín a JSDH Praha–Řepy, Zličín, Třebo-
nice a Nebušice. Z petřínské stanice na místo zamířil velký chemický 
automobil s náhradními lahvemi se vzduchem.

Hasiči po násilném vstupu do skanzenu natáhli dopravní vedení 
a postupně nasadili šest vodních „C“ proudů. Požár dostali pod kont-
rolu přibližně po dvaceti minutách. Podle prvotního zjištění hasičů 
začal nejprve hořet porost u skanzenu a požár se až následně rozšířil 
na čtyři dřevěné budovy.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Jsme tam, kde jsme byli na jaře
Podzim začal nadějně, s dětmi jsme začali zase trénovat a těšili  
jsme se na závody v šedesátkách. Ale všechno je zase jinak, závody 
jsou pro letošní rok zrušené. Ostatně jako všechno, co jsme chtěli 
uspořádat. 

Tréninky jsou na několik týdnů pozastavené, takže se vlastně život 
mladých hasičů zastavil. Kluci z výjezdové jednotky opět drží v pře-
dem stanovených termínech čtyřiadvacetihodinové služby na hasič-
ské zbrojnici. Tyto služby se, stejně jako na jaře, drží na žádost Hasič-
ského záchranného sboru hl. m. Prahy. V posledním měsíci kluci 
vyjížděli k osmi mimořádným událostem, naposledy k požáru skan-
zenu Řepora. Jak vidíte, bohužel je všechno zase jako na jaře.

Snad se nám podaří rozsvítit první vánoční strom u rybníka v Tře-
bonicích a to první adventní neděli. Chceme ho rozsvítit, i kdyby to 
mělo být bez občanů. Svátečně prožitý advent a trochu klidu si už 
všichni zasloužíme. A podívat se s dětmi na stromeček můžeme 
v podstatě kdykoli.

Vám všem přejeme klid a zdraví.  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE

Z DENÍKU POLICIE ČR
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ANGLICKÉ NAKUPOVÁNÍ.  
On-line výuka angličtiny na jaře se 
pro čtvrťáky ze ZŠ Mohylová stala 
příležitostí, aby si cizí jazyk pro-
cvičili vyprávěním o svých oblíbe-
ných knihách či filmech. V páté 
třídě teď žáci navázali na své jarní 
snažení anglickými rozhovory 
prodavače a zákazníka, který si 
chce své oblíbené knihy či DVD 
koupit. Anglická hra na nakupo-
vání je bavila, a tak jsme rozšířili 
nabídku obchodů o prodej jídla, 
oblečení a školních potřeb. Děti 
ocenily, že při konverzaci mohly 

používat jako zboží skutečné předměty a zábavnou formou si rozšířily 
slovní zásobu. Kateřina Hrbková

SAMI V PLANETÁRIU. Doba covidová přináší všem spoustu pro-
blémů a komplikací. S dětmi z 5.B ZŠ Mohylová jsme ale zjistili, že 
se na této době dají najít i nějaká pozitiva. Představte si prázdné pla-

netárium. Všichni mů-
žeme sedět v té nejlepší 
(zadní) řadě. Průvodce 
pořadem si povídá jen 
s námi, takže má na vše-
tečné otázky spoustu 
času. Na výstavě je jen 
naše třída. Každý si užije 
dosyta všech exponátů. 
Paní v obchůdku se suve-
nýry nikam nespěchá a je 
ráda, že jsme přišli. At-
mosféra nám vzdáleně 
připomíná film Noc 
v muzeu. Mít celé plane-
tárium jenom pro sebe je 
opravdu zážitek.
     Marie Procházková

NA CHVILKU FARMÁŘI. Děti z Mateřské školy Palouček se ko-
nečně dostaly na výlet na Farmu Moulisových. Zde se dozvěděly 
mnoho nového o tom, jak se pracuje na farmě – odkud a jak se získává 
mléko (zkoušely si podojit umělou krávu), z čeho se stlouká máslo, 
hledaly jehlu v kupce sena a vajíčka ve slámě. Dozvěděly se, z čeho 
a jak se vyrábí mouka, hmatem poznávaly různé hospodářské plodiny, 
v hradě si pohrály s kozami a povozily se na poníkovi. A protože nám 
počasí přálo, tak si děti všechny aktivity naplno užily. Výlet mohu do-
poručit dětem z mateřských škol i dětem 1. stupně škol základních. 
Více na (www.farmamoulisovych.cz).  Helena Selská a Katka Beranová

OPAKOVÁNÍ S BEE-BOTY. 
Začátek školního roku je tra-
dičně spojený s vyprávěním 
o prázdninových zážitcích. 
A nejen to. Je to také čas opa-
kování předchozího učiva. 
V ZŠ Mohylová máme k dis-
pozici robotí včelky neboli 
Bee-Boty a právě tyto černo-
žluté pomocníky jsme ve 3.B 
pro zopakování párových sou-
hlásek, tvrdých a měkkých 
skupin či psaní ú/ů využili. 
Děti si zkusily včelku napro-
gramovat a vždy ji dopravit na to správné písmenko podle předem 
 daného slova. Podle jejich slov to bylo zábavnější než vypisovat různá 
cvičení. V dalších hodinách vyrobily pro Bee-Boty vlastní města 
a zkoušely si s nimi orientaci na plánku. Věřím, že pro tyto robotí 
 pomocníky vymyslíme i další uplatnění a vyučovací hodiny si s nimi 
užijeme.  Veronika Pijáková

V BOTANICKÉ ZAHRADĚ KRALOVALY BONSAJE. V první polo-
vině října uspořádala Botanická zahrada hl. m. Prahy v pořadí již pat-
náctý ročník výstavy bonsají, které se netradičně představily na pozadí 
podzimně se barvící Japonské zahrady. Návštěvníci měli možnost vi-
dět ty nejlepší rostliny od předních českých pěstitelů. Novinkou letoš-
ního ročníku byla možnost zakoupení vybraných exponátů po skon-
čení akce. Výstava proběhla pod záštitou japonského velvyslanectví, 
které v tomto roce slaví 100. výročí diplomatických vztahů s Českou 
republikou.  -red-

ČTENÍ DO OUŠKA. Letos Mateřská škola Ovčí hájek 2177 neuspo-
řádala z hygienických důvodů Noc s Andersenem – tradiční přespá-

vání ve školce, které se 
mělo konat 9. října. Aby 
to ale dětem nebylo líto 
a o tento zážitek nepři-
šly, připravily paní uči-
telky celý týden plný  
zajímavých aktivit. Nej-
prve si děti nosily své 
nejoblíbenější knihy do 
školky. Všechny se s kni-
hou seznámily a poví-
daly si o ní. Přestože ne-

bylo spaní, tak ve čtvrtek 8. října uspořádaly pro děti Čtení do ouška. 
Pro všechny školkáčky, kteří mají pohádky, knížky a vyprávění rádi, to 
byl moc prima zážitek. Hana Baštová, ředitelka školy
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PŘEDVÁNOČNÍ DÁREK PRO RYBÁŘE. Už šestým rokem pražští 
rybáři intenzívně zarybňují vybrané rybářské revíry a rybníky. V pátek 
9. října vysadil jednatel místní organizace Českého rybářského svazu 
MO Jinonice Jaroslav Fišer celkem 45 kusů pětikilových kaprů do 
Nepomuckého rybníka pod tubusem metra v Centrálním parku. Le-
tos k tomu vzhledem k panující epidemiologické situaci přikročili ry-
báři radši dřív. Tak se zdejší rybáři můžou vydat na lov těch správných 
„kusů“ ještě před příchodem zimního mrazivého počasí. Letošní kap-
říci přicestovali z Hluboké nad Vltavou.      Dan Novotný

MEDOBRANÍ. Ani letos jsme 
si nenechali ujít Medobraní 
s báječnými včelaři, kteří se 
s dětmi ze školní družiny ZŠ 
Mohylová, a nejen s nimi, po-
dělili o spoustu zajímavých in-
formací o včelách a jejich pro-
duktech. Navíc mohly 
ochutnat i výborný domácí 
med a dostaly malé dárečky. 
Kromě medu si u jednoho ze 
stánků mohly vyzkoušet i po-
lytechnickou výchovu, která je 
hodně oslovila. Odpoledne na 
Slunečném náměstí se opravdu 
vydařilo. Školní družina ZŠ Mohylová

ZOO PRAHA MEZI ČTYŘMI FINALISTY. Na Výroční konferenci 
Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), která sdru-
žuje čtyři sta špičkových institucí, se Zoo Praha dostalo velkého 
uznání: jako jediný zástupce Evropy byla odbornou komisí vybrána  
do finálové čtveřice na udělení vysoce prestižního ocenění WAZA 
Conservation Award. Třebaže cenu nakonec získalo Georgia Aqua-
rium v Atlantě, jde o ohromný úspěch nejen pro Zoo Praha, ale pro 
všechny, kdo se jakýmkoli způsobem podílí na jejích projektech zamě-
řených na ochranu biodiverzity. Pražská zoo se například zasloužila 
o záchranu koní Převalského před vyhubením a úspěšně je vrací do 
přírody. Na konferenci WAZA to ve své řeči kvitovala i představitelka 
OSN, ředitelka Úmluvy o biologické rozmanitosti Elizabeth Maruma 
Mrema.  Lucie Dosedělová, Zoo Praha

VZKAZY ZVENČÍ. Akademický malíř Ladislav Hojný, který měl loni 
velkou „rozdávací“ výstavu vystavoval od 5. do 25. října 2020 v atriu 
radnice průřez 108 exponáty své nedávné tematické tvorby. A protože 
vystudoval užitou a propagační grafiku na UMPRUM v Praze, kresby 
mizejícího českého venkova se špejchary, bránami, stodolami, polními 
cestami pokračují dál mimo svůj formát textem ve svérázné formě. 
Návštěvníci tak mohli ocenit nejen výtvarné řemeslo, ale i vtip a moud- 
rost zralého muže s notnou dávkou nadsázky.  Dan Novotný

VYUŽÍVÁME I VIRTUÁLNÍ REALITU. V Anglofonní základní 
škole ve Stodůlkách se děti učí nejen angličtinu. Od letošního roku 
mají nově možnost využívat virtuální realitu, o kterou je velký zájem. 
V rámci školního kroužku 
se mohou podívat kamkoli 
na Zemi, dozvědět se 
spoustu zajímavostí o ži-
votě zvířat v přírodě, pro-
hlédnout si zevnitř lidské 
tělo nebo vyletět mezi pla-
nety do vesmíru. To vše 
díky technologii, která 
může být za pár let nedíl-
nou součástí nejen školní 
výuky. V odpolední školní 
družině si pak žáci vyhrají 
s kuchyňkou a novým pon-
kem s maketami nářadí. Co 
nového připravíme v Ang-
lofonní základní škole pro 
děti příště? Nechte se pře-
kvapit. Zdeněk Dvořák, ředitel školy
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Jak zvládat home office?
 „Dobrý den, paní doktorko. Už jsem unavená, všechno máme zakázané, nic 
nemůžeme. Nejdříve jsem měla radost, že mám práci doma, nemusím brzy 
vstávat, můžu se pohodlněji oblékat, nemusím se malovat atd. Teď už mi to 
všechno vadí. Vlastně celý den nic moc nedělám, k ničemu se nemůžu přinutit, 
večer mám akorát špatnou náladu kvůli tomu, co všechno jsem neudělala...“

„Dobrý den. Dříve jsem svoje smutky řešila sportem. Chodila jsem do 
f itka. Dělalo mi dobře být mezi ostatními aktivními lidmi, motivovalo mě 
to, abych překonala svoji lenost. Teď je vše zavřené. Asi by mi sport pomohl 
stejně jako dřív, ale sama doma se nemůžu donutit. Nebaví mě to a vždy si 
řeknu, že třeba až zítra. Práci vlastně také dělám mnohem déle, doma mě 
všechno rozptyluje. S kolegy jsme si sice na pracovišti dali kafíčko, ale pak 
jsme pracovali. Teď je mi smutno. Chybí mi lidi. Občas někomu zatelefo-
nuju, pročítám internet, bezmyšlenkovitě koukám na televizi, ale vlastně 
se plácám od ničeho k ničemu...“

„Dobrý den, máme školu on-line, sestra taky, táta pracuje doma na home 
officu. Máma naštěstí chodí do práce, to už bychom se doma snad úplně za-
bili. Mám se sestrou společný pokojíček. Absolvovat v jedné místnosti dvoje 
různé on-line vyučování docela dost hodin mě opravdu vyčerpává. Ostatní 
členové domácnosti mě ruší. Když škola skončí, pořád jsme doma všichni moc 
pohromadě na jednom malém prostoru. Nedá se to vydržet...“

Ano, už jsme všichni unavení ze všech změn, zákazů a omezení. 
Chybí nám zkrátka „normální život“, náš normální rytmus, na který 
jsme zvyklí. Ráno na budík vstát, protáhnout se, nasnídat, dámy na-
malovat, pánové oholit, hezky se obléknout, dojet do práce nebo do 
školy, kde máme zhruba osm hodin jasně daný pracovní program 
a odpoledne třeba jít do fitka, s kamarádem na tenis, vyvenčit psa,  
nakoupit, uvařit večeři a až večer se potkat se členy rodiny. Nejsme 
zvyklí trávit doma tolik času, být velkou část dne jen ve společnosti 
ostatních členů rodiny. Můžeme si sice přispat, ale už většinou nestojí 
za to se nějak zvlášť oblékat, malovat, holit atd. Někteří z nás spí i do 
jedenácti, u počítače pak sedí ještě i odpoledne v pyžamu a u toho nad 
klávesnicí jedí rohlík... A pak do noci dohání, co přes den nestihli a ve 
společném prostoru ruší ostatní členy rodiny, kteří už třeba chtějí spát.

Chybí nám náš obvyklý režim. O dovolené je moc příjemné z běž-
ného pracovního nebo školního režimu vystoupit, odpočinout si. Když 
je vybočení ale moc, už to není nic výjimečného. Je to běžné a časem 
v podstatě i nudné.

Odborně se pohodlí a vlastním podmínkám říká Komfortní zóna. 
Pro zdravý psychický i fyzický život je potřeba z této komfortní zóny 
pravidelně vystupovat do různých, třeba i nepohodlných aktivit (to je 
ranní vstávání, to jsou ta fitka, jít na trénink, jít si zaběhat, i když se 
mi třeba zrovna dneska nechce atd...). Kdo pravidelně aktivně nevy-
stupuje ze své komfortní zóny, ze svého pohodlí, míří do psychických 
propadů, depresí nebo fyzického onemocnění.

Potřebujeme režim, potřebujeme povinnosti, potřebujeme i nepohodlí, 
abychom si chvilek odpočinku dokázali vážit. Možnosti aktivního trávení 
volného času jsou v současném světě opravdu hodně omezené, většina 
aktivit je uzavřená. Věřme, že všechna tato omezení jsou pro zdraví nás 
všech. Aby naše psychické zdraví ale netrpělo, je potřeba se o něj starat. 
Co tedy můžeme udělat sami pro sebe? Vytvořme si režim nový. Napří-
klad ráno v určitou konkrétní hodinu každý den vstaňme (nemusí to být 
zrovna v šest, ale také ne v poledne), umyjme se, namalujme se nebo se 
oholme, hezky se oblečme, nasnídejme se, sedněme k pracovnímu stolu 
a určitý předem stanový počet hodin pracujme, uvařme si oběd, najezme 
se u jídelního stolu v kuchyni (ne u počítače) a po skončení pracovního 
programu si sami pro sebe připravme plán aktivit. Ideálně písemně. V te-
rapii se používá termín Mechanický plán. Je to vlastně takový školní roz-
vrh, ale je od pondělí až do neděle, od probuzení až do usnutí. Jednotlivé 
kolonky nejsou vyplněné jen povinnostmi, ale i příjemnými aktivitami. 
Pro svůj oblíbený sport, venčení psa, večeři atd. je moudré stanovit pravi-
delný konkrétní den a konkrétní hodinu a už o tom nepřemýšlet, jestli se 
nám zrovna chce nebo raději až zítra. Každé takové rozhodnutí nám bere 
energii a ta nám potom chybí. Prostě jen mechanicky plňme napláno-
vaný program. Já vím, nezní to jako kdovíjaká zábava, u které bychom 
 sršeli nadšením, ale věřte, taky z toho nevznikne depka jako dům.

Všem čtenářům časopisu STOP moc přeju zdraví, pevné nervy 
a v rámci možností co nejpestřejší život bez smutku a pocitu marnosti.

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

Daň z nabytí nemovitosti končí. Co bude dál a jak to ovlivní ceny 
nemovitostí?
V září došlo k tomu, o čem se již roky mluvilo a co někteří politici 
dlouhodobě prosazovali – ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. 
Paradoxně k tomu přispěla letošní koronavirová krize, která debatu 
akcelerovala. Jaký dopad bude mít zrušení daně na trh s nemovi-
tostmi? I o tom se dočtete v tomto článku.

Nepopulární a značně nesystémová daň z nabytí nemovitých věcí 
byla součástí českého právního řádu již od roku 1993. Nejprve činila 
3 % ze základu daně, tedy kupní či posudkové ceny, od roku 2013 pak 
o procento víc. To mohlo znamenat dodatečný výdaj ve výši stovek 
 tisíc korun, obzvlášť v Praze. Poté, co byla novelizací zákona v roce 
2016 daňová povinnost přenesena na kupujícího, musel nový majitel 
podat do tří měsíců od zápisu vkladu do katastru nemovitostí daňové 
přiznání. Nesystémový charakter této daně dokládá skutečnost, že da-
ňová povinnost v některých případech vznikala, jindy ale ne. Daň jste 
tak nemuseli platit při koupi novostavby. Od daně bylo osvobozeno 
i nabytí nemovitosti v družstevním vlastnictví či nabytí nemovitosti se 
vztahem k veřejnému blahu. To znamená, že tam, kde občané museli 
daň platit, stát či místní samospráva neplatily nic. Na rozdíl od novo-
staveb byla čtyřprocentní daní zatížena koupě starší nemovitosti. Člo-
věk byl tedy touto cestou finančně sankcionován za to, že si pořizoval 
nemovitost, a to navíc za situace, kdy kupní cenu hradil z již jednou 
zdaněných peněz.

V důsledku zrušení daně z nabytí nemovitých věcí stát přijde 
zhruba o 13 miliard korun ročně. Do rozvoje infrastruktury, bytového 
fondu a dalších kapitol určených pro rozvoj bydlení však v minulosti 
směřovala jen část z takto vybraných prostředků. Porovnáme-li výši 
daně se zahraniční praxí, zjistíme, že v České republice byla vyšší, než 
je celosvětový průměr. Ačkoli toto tvrzení neplatí o sousedním Ně-

mecku či Rakousku, například na Slovensku jsou už od roku 2005 ne-
movitosti od daně zcela osvobozeny stejně jako v Británii či Rusku, 
v USA pak daň v průměru nepřekračuje 1 %.        

Zákonodárci ke zrušení daně přistoupili v reakci na koronavirovou 
krizi, která na jaře téměř zmrazila trh s realitami. K faktickému zru-
šení sice dojde až 31. března 2021, ale rozhodnutí má retrospektivní 
účinnost. Kdo byl zapsán do katastru jako nový vlastník v prosinci 
2019 a později, nemusí podávat daňové přiznání ani platit daň. V pří-
padě, že k tomu již došlo, může příslušný finanční úřad požádat o vrá-
cení přeplatku, který takto vznikl. Ministerstvo financí si od tohoto 
kroku slibuje jednak úsporu na straně občanů, jednak mírné zlevnění 
či alespoň zastavení rychlého růstu cen nemovitostí a vyšší příjmy na 
DPH, které budou kompenzovat výpadek ve výši 13 miliard.

Přímé dopady na vývoj cen nemovitostí jsou však velice sporné. Po-
dívejme se na důvody. Stagnaci či poklesu cen může nahrávat snížení 
nájemného v posledních měsících, které bylo vyvoláno faktickým za-
stavením cestovního ruchu a související absencí poptávky po krátko-
dobém pronájmu (Airbnb), růstem nezaměstnanosti, nástupem home 
office a distanční výuky. Dalším faktorem je neochota investorů kupo-
vat za čím dál vyšší ceny s ohledem na výnosy z nájmu či snížení po-
ptávky mezi určitými, současnou krizí zvláště postiženými skupinami 
obyvatel, jako je gastronomie či cestovní ruch. Opačným směrem na-
opak působí nedostatek dostupných nemovitostí, pomalé povolovací 
procesy v důsledku nevhodně nastavené legislativy, velmi nízké sazby 
hypoték, poněkud mírnější regulace při získávání úvěrů, dostatek ho-
tovosti, kterou má řada investorů stále k dispozici, a v neposled  ní řadě 
i neschopnost státu rozšiřovat bytový fond. Zohledníme-li tyto sku-
tečnosti a tendence, pak se nabízí poměrně jasný závěr: zrušení daně 
z nabytí s cenami nemovitostí příliš nepohne.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz
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POMÁHAJÍ DRUHÝM

Srdíčkové dny 2020  
Sbírku, která probíhá na I. stupni naší školy, pořádáme kaž-
doročně v září. Letos se za prodej magnetek se zvířátky po-
dařilo vybrat rekordní částku 12 899 Kč. Sbírku koordinovala paní 
učitelka Dana Křečková a zajišťovali ji její žáci ze IV.A. Poděkování 
patří nejenom jim, ale všem, kteří zakoupením magnetky napomohli 
dobré věci. 

Celá částka byla předána obecně prospěšné společnosti Život dě-
tem, jejímž posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuš-
těným dětem v rámci celé České republiky, které potřebují odbornou 
pomoc a podporu svého okolí.  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Poděkování
Společnost Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje dě-
tem, rodičům a zaměstnancům Základní školy Kuncova za 
účast v podzimních Srdíčkových dnech 2020 a za finanční částku  
12 899 Kč získanou prodejem předmětů s logem Život dětem. Částka 
bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které 
jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně  
na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu 
zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů 
apod. Děkujeme vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy 
v úsměv. Více na www.zivotdetem.cz.                                 Zdenka Hollerová

Pomáháme v době pandemie
V současné situaci ohrožení pandemií 
nabízí Farní charita Stodůlky pomoc  
a podporu primárně seniorům, dlouho-
době nemocným a rodinám.  
   Seniorům a dlouhodobě nemocným nabízí naši dobrovolníci mož-
nost nákupu, donášky léků a pravidelnou i jednorázovou telefonickou 
podporu. Veškerá pomoc probíhá bezkontaktně, abychom zajistili 
bezpečí našich klientů i dobrovolníků. 
   Rodinám, zejména těm, které si nemohou dovolit placené služby, 
nabízíme on-line doučování dětí. Je určené žákům, pro které není  
on-line výuka v rámci 
školy dostačující a po-
třebují v některých ob-
lastech větší podporu. 
Jsme si také vědomi 
zásadního vlivu pande-
mie na ekonomickou 
situaci rodin s nižšími 
příjmy nebo rodin sa-
moživitelů. Mohou  
využít naši materiální  
a potravinovou pomoc 
a mohou se na nás ob-
racet v situacích, kdy 
nejsou schopni zajistit 
ekonomický chod do-
mácnosti. 
   Snažíme se pružně 
reagovat na potřeby 
občanů Prahy 13, a tak 
se nabídka naší pomoci 
může v průběhu pan-
demie měnit. 

Tyto informace jsou platné v době uzávěrky STOPu, pro aktuální 
informace nás kontaktujte na e-mailu pomoc@stodulky.charita.cz,  
tel. 731 780 587, sledujte také náš Facebook nebo webové stránky  
www.stodulky.charita.cz.                                  Helena Ryklová, ředitelka

Nevyužité ceny a odměny  
potěšily jinde
Poslední zářijový den navštívili zástupci naší městské části Vít 
Bobysud a Yveta Kvapilová společnost Helppes, která s Prahou 13 
dlouhodobě spolupracuje při pořádání řady akcí. Protože současná 
epidemiologická situace není příznivá, byly již tradiční Voříškiáda  
i Svatováclavský jarmark zrušeny.

Připravené ceny a odměny pro čtyřnohé kamarády byly tedy pře-
dány pro potřeby zmíněné společnosti. 

Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu  
v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb. Prostřednictvím speciálně vycvičených psů pomáhá osobám  
s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstač-
nosti a samostatnosti. Výcvik psů probíhá pod vedením dlouholeté  
držitelky zlatého odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně, mezinárodní 
mistryně Rakouska a Slovenska ve výkonu psů, vítězky mnoha národ-
ních i mezinárodních „psích“ soutěží Zuzany Daušové, zakladatelky  
a ředitelky společnosti Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené.
                                              Eva Černá
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Do Vrapic za jedním z objevitelů 
černého uhlí
Dnešní asi 8 kilometrovou procházku zahájíte odjezdem autobusu 
číslo 324 ze Zličína do Kladna ke gymnáziu. Určitě si prohlédněte se-
cesní budovu gymnázia, na které je umístěna pamětní deska na počest 
lidických žen, které zde byly shromážděny s dětmi. Ty jim následně 
byly odebrány a poslány do koncentračních táborů. Stojí zde i socha 
akad. malířky Marie Uchytilové Lidická matka. Je také autorkou sou-
soší Lidické děti v Lidicích. Pro nedostatek finančních prostředků 
však za jejího života socha nebyla ulita z bronzu. Po autorčině smrti ji 

odlil a roku 2000 insta-
loval manžel sochařky 
Jiří Václav Hampl díky 
daru dánského města 
Albertslund. Ještě vás 
zaujme sousoší Váňův 
kámen od akad. sochaře 
Ladislava Nováka k při-
pomenutí objevu první 
velké uhelné sloje pro-
spektorem Janem Váňou 
v roce 1846. Postavě 

Petržílkova ulice
Najdete ji hned za radnicí MČ Praha 13, mezi ulicemi Bucharova 
a Pod Hranicí. Pojmenována byla na počest českého fyzika a matema-
tika, zakladatele české a slovenské experimentální jaderné fyziky 
 Václava Petržílka.

Narodil se 20. března 1905 v Mělníku. Zde absolvoval 
s vyznamenáním reálné gymnázium v roce 1923. Na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze dokončil 
studium roku 1927, v témže roce byl promován doktorem 
přírodních věd. Stal se asistentem Fyzikálního ústavu UK 
v Praze. V roce 1934 se habilitoval jako soukromý docent 
experimentální fyziky. V letech 1937–1938 studoval ja-
dernou fyziku na univerzitě v Cambridgi. Během války 
pracoval v laboratoři bývalých Vojenských telegrafických 
dílen. V červenci roku 1946 byl jmenován mimořádným profesorem 
experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě UK. Od roku 1955 
působil jako profesor na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT, 

 jejímž byl v letech 1955–1958 prvním děkanem a trvale vedoucím ka-
tedry jaderné fyziky. Byl spoluzakladatel Ústavu jaderné fyziky v Řeži 
a observatoře na Lomnickém štítu. V letech 1959 až 1962 pracoval 
jako vedoucí vědecký pracovník v Laboratoři vysokých energií Spoje-
ného ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy. V letech 1967  
až 1972 působil na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Trvalý 

zájem prof. Petržílky patřil piezoelektřině, které se věnoval 
od roku 1927, jaderné fyzice a kosmickému záření. Světo-
vého ohlasu došly jeho práce věnované studiu kmitů desti-
ček a tyčinek vybroušených z křemene. Vyvrcholením čin-
nosti bylo podnícení studia interakce neutronových svazků 
s kmitajícími krystaly. Neopomenutelné jsou jeho zásluhy  
na výběru a výchově další generace jaderných fyziků. Profe-
sor RNDr. Václav Petržílka, DrSc. člen korespondent ČSAV 
zemřel náhle 9. července 1976 ve Františkových Lázních. 

Pro všechny zůstane v paměti jako vzorný učitel, neúnavný organizá-
tor, zasvěcený vědec a vždy ohleduplný, zdvořilý, laskavý a charakterní 
člověk. Dan Novotný

starého horníka vtiskl sochař podobu svého otce. Z parku můžete po-
kračovat vlevo dolů ulicí Váňovou na Floriánské náměstí s barokní 
kaplí sv. Floriána od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Kolem kašny se 
slunečními hodinami a kaplí dojdete na náměstí Starosty Pavla s mo-
hutným Mariánským sloupem, který postavili na místě bývalého pra-
nýře. Náměstí domi-
nuje římskokatolický 
kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, který je 
od roku 1978 zapsán 
do seznamu kulturních 
památek a nádherná 
novorenesanční bu-
dova radnice. Od kos-
tela dojdete k zámku 
s parčíkem a medvě-
dáriem. Předchůdcem 
zámku byla gotická tvrz ze 14. století. V roce 1705 jej převzal břev-
novsko-broumovský opat. Novou podobu zámku, které muselo ustou-
pit jižní křídlo s válcovou věží, opět navrhl Kilián Ignác Dientzen-
hofer. V roce 1933 budovu koupilo město Kladno a umístilo do ní 
knihovnu, archiv a muzeum. Ve sklepení je maketa důlního pracoviště 
s ukázkami hornických technik používaných na Kladensku. Vraťte se 
zpět na zastávku a autobusem č. 604 dojeďte do Vrapic. Pěšinkou za 
autobusovou zastávkou dojdete mezi ořešáky s odpočívadlem k lávce 
přes Dřetovický potok. Lávka má působit jako „magický portál mezi 
světem živých a mrtvých“ a je odlita z vysokopevnostního a mrazu-
vzdorného betonu s ocelovou výztuží. Kolem památného dubu letního 
se svatým obrázkem a hřbitova dojdete až k silnici a dál nahoru ke 
kostelu sv. Mikuláše. Hned vpravo najdete hrob jednoho ze zaklada-
telů hornické slávy Kladenska, těžaře a majitele dolů Václava Černého 
z Buštěhradu. Od kostela sejdete dolů a vpravo k hlavní silnici, kterou 
přejdete, doprava a doleva až na kraj Vrapic. Ulicí nahoru podél 
domků vlevo a polem vpravo dojdete k vysílači. Tady doporučuji si 
v telefonu otevřít mapy. Jděte pěšinkou mezi poli, přes koleje okrajem 
pole okolo hald až dojdete k fotovoltaické elektrárně. Okrajem Cvrčo-
vice se na konci ulice dejte mírně doprava a hned vlevo mezi poli, le-
sem, na rozcestí vpravo dolů a vyjdete na prostranství u domů. Okolo 
ukazatele na stromě vpravo dolů dorazíte k ekologickému středisku 
Čabárna. Pod parkovištěm se dejte doprava až k ohradám se spoustou 
různých zvířat. Od vydry až k horské krávě. Pozor – nekrmit. Kolem 
skřítka Čabárníka se vrátíte na parkoviště a pokračujte rovně až k ryb-
níku, kde si můžete zarybařit. Až se budete chtít vrátit do Kladna či 
na druhou stranu do Kralup a dál do Prahy, stačí vyjít na silnici u par-
koviště a odjet autobusem. Výletu zdar a krásné zážitky!
 Marta Kravčíková, KČT oddíl TurBan
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2003: Zimní stadion a nová radnice
Starostou Prahy 13 se koncem loňského roku stal David Vodrážka, 
který v lednu 2003 představil své priority. „Chci se zaměřit na drogovou 
problematiku a oblast sociálně patologických jevů, které vnímám jako velký 
problém a jsou mi blízké i profesně,“ uvedl  
pro magazín STOP. 

Ve středu 29. ledna byl přátelským hoke-
jovým zápasem televizních a sportovních 
osobností a výběru pražské policie slav-
nostně otevřen nový zimní stadion v areálu 
ZŠ Bronzová. „V loňském roce jsme na stavbu 
získali 39 milionů korun od ministerstva škol-
ství a téměř 17 milionů dodala ze svých zdrojů 
městská část Praha 13,“ řekl bývalý starosta, 
nyní poslanec Petr Bratský. Na plánované 
zastřešení, opláštění a související technické 
zázemí bude ale ještě nejméně 28 milionů 
potřeba. „Při schvalování státního rozpočtu  
na rok 2003 se podařilo zajistit už 10 milionů, 
tak doufám, že seženeme zbytek, aby byl stadion 
pod střechou ještě letos,“ dodal.

Hasičský záchranný sbor v Jinonické ulici 
obdržel speciální vyprošťovací jeřáb, využi-
telný zejména při haváriích kamionů a ji-
ných těžkých zařízení. V beznadějně vyprodaném sále klubu Mlejn 
vystoupil v lednu Spirituál kvintet a ve čtvrtek 20. března byl za účasti 
starosty Davida Vodrážky zahájen provoz už 71. supermarketu Billa 
v České republice, který vyrostl poblíž křižovatky Jeremiášova a Mu-
kařovského.

STALO SE V LISTOPADU

Komično není v pitvoření, nýbrž v moudrosti
Desátého listopadu by se dožil sta a jednoho roku jeden z nejoriginál-
nějších českých divadelníků druhé poloviny dvacátého století herec, 
spisovatel, dramatik a režisér Miroslav Horníček. V roce 1935 ho 
v Plzni uchvátili Voskovec a Werich Baladou z hadrů. Začal amatérsky 
hrát a za války získal angažmá v plzeňském Městském divadle. V roce 
1945 odešel do pražského Divadla Větrník, kde byli Vlastimil Brodský 
či Miloš Kopecký. Když scéna ani ne po dvou letech zanikla, většina 
přešla do malostranského Divadla satiry. Po likvidaci divadla komu-
nisty v roce 1949 měl Horníček spolu s Hlinomazem nastoupit do Re-
alistického divadla, po přímluvě Miloše Kopeckého je Jindřich Honzl 
přijal na zkoušku do Národního divadla, kde 
pak Horníček strávil pět sezon. Nebyla to 
pro herecky nevyzrálého samouka šťastná 
doba. Velký skok do zlaté kapličky s hrami 
jako Velká tavba o budovatelích vysoké tavicí 
pece, v montérkách a s vášnivými diskuzemi 
o pětiletce. Nicméně velkým vzorem a učite-
lem byl v Národním divadle Jan Pivec, 
který ho seznámil s podstatou divadelního 
přednesu. Za všech okolností se soustředit 
především na myšlenku a vyznění její důle-
žitosti. Repliky pronášet klidně, v oznamo-
vacím tónu, s přesnou artikulací a vybra-
nými důrazy na situaci. Horníčkův strýc, 
herec Emil Bolek jej tehdy doporučil We-
richovi, jenž si hledal nového spoluhráče 
místo Voskovce. Po zhlédnutí představení v Národním mu řekl: „To, co 
jsem dneska od vás viděl, není zahraná divadelní role, ale potrat!“ Ale 
vybral si ho za parťáka. V následujících šesti letech sehráli společně 
množství skvělých představení. Horníček si určil polohu vedlejšího ko-
mentátora, hráče čekajícího na míč a osvojil si metodu epické zkratky. 
Jeho účinkování s Werichem je obecně vnímáno za nejúspěšnější a nej-
výraznější také proto, že se „obnovil“ odkaz Osvobozeného divadla. 
Zároveň byl naplněn význam klaunství, které oba celoživotně vyznávali 
a jež korespondovalo s vážností situace v Československu. 

Začátkem šedesátých let už měl Werich komunistů dost a z Divadla 
ABC odešel. Posléze i Horníček. Už v roce 1959 spolu s Jiřím  
Suchým a Jiřím Šlitrem inicioval vznik Divadla SEdmi MAlých  
FORem. A společně s Milošem Kopeckým také během necelých tří 
let společně odehráli přes dvě stě padesát repríz s osobně napsanou 
hrou Tvrďák aneb Albert, Julius a tma. V této dekádě dospěl Miro-
slav Horníček do vrcholné životní intelektuální formy. Na Expu 
1967, Světové výstavě v Montrealu dostal roli průvodce filmovým 
představením Kinoautomatu, v němž diváci mohli v zásadních mo-
mentech do příběhu zasahovat pomocí hlasovacích tlačítek. Text se 

naučil nazpaměť, protože neuměl anglicky. 
Po návratu se s režisérem Vladimírem Svi-
táčkem pustil do televizních Hovorů H. Při 
jejich vysílání v letech 1968–69 ulice zely 
prázdnotou. Husákovská normalizace jej po 
pětadvaceti reprízách samozřejmě zrušila. 
Nicméně o Horníčkův kultivovaný humor 
společnost nepřišla. V roce 1972 vznikl de-
setidílný televizní seriál Byli jednou dva pí-
saři. Scénář podle námětu Gustava Flau-
berta napsal Jaroslav Dietl, režii měl Ján 
Roháč. V hlavních rolích vystupovali Miro-
slav Horníček (Pécuchet) a Jiří Sovák (Bou-
vard) s vrchovatou měrou improvizace. Této 
jediné herecké role si Horníček opravdu vá-
žil. Po „Písařích“ se zaměřil převážně na li-

terární a dramatickou tvorbu. Jeho obsáhlý profesně-umělecký rejst-
řík zahrnoval činnost literární, vypravěčskou, režijní, malířskou, 
fotografickou a hereckou. A to v hereckém oboru neměl vzdělání. 
Nezaměnitelný styl a způsob práce ho předurčoval k autorskému 
projevu s činoherním výrazem. Nejlépe by se to dalo vyjádřit termí-
nem inspirovaný divadelník. Miroslav Horníček zemřel 15. února 
2003 v Liberci ve věku 84 let.

„Na počítači nepíšu. Počítačů se bojím. Bojím se, že uprostřed rozepsané 
povídky v tom stroji dojde petrolej.“  Dan Novotný

V pondělí 2. června, tedy přesně dva roky a den po poklepání na zá-
kladní kámen, byla slavnostně otevřena nová radnice Prahy 13 na Slu-
nečním náměstí. Pozvání přijalo více než 200 významných hostů, 

včetně náměstka ministra pro místní rozvoj 
Petra Formana, náměstka primátora hlavního 
města Prahy Jana Bürgermeistera nebo sená-
tora Miroslava Škalouda. „Sloučení všech detašo-
vaných pracovišť je důležitým mezníkem. Nové 
prostředí přinese zlepšení nejen pro úředníky,  
ale zejména pro občany,“ uvedl starosta David 
Vodrážka.

V polovině června zachvátil požár tři used-
losti loni otevřeného středověkého městečka 
Řepora. „Skanzen nepřestal ani na jediný den 
fungovat a nezměnila se ani provozní doba. Jak-
mile bude uzavřena pojistná událost, dáme se za 
plného provozu do odstraňování ohořelých budov 
a následné rekonstrukce,“ informoval ředitel 
 areálu Vladimír Ženíšek.

V sobotu 11. října pak vyvrcholily v kostele 
sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách oslavy stého 
výročí jeho vysvěcení. „Slavnostní mši svatou 
sloužil biskup Jaroslav Škarvada společně se zdej-

ším duchovním správcem Josefem Ptáčkem. V provedení chrámového sboru 
zazněla známá skladba Zdeňka Lukáše Missa brevis a součástí oslav byl 
také nedělní koncert, na kterém v provedení Marka Počepického a Václava 
Vály zazněla díla Antonia Vivaldiho nebo Johanna Sebastiana Bacha,“ 
napsal magazín STOP. Robert Šimek
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VÍKENDY BEZ NUDY

Do roku 2013 kompletovala 
tuto největší sbírku Muchova 
díla bývalá tenisová jednička 
Ivan Lendl. Za zhruba třicet 
let se mu podařilo získat více 
než dvě stě dvacet Muchových 
děl. 

„Tak to je, ale pak sbírku od-
koupil nadační fond Richarda 
Fuxy a rozšířil počet o více než 
sedmdesát děl, která jsou na 
této výstavě k vidění vůbec po-
prvé,“ říká Pavlína Stránská, 
která nás touto výstavou celo-
světově nejkomplexnější sbírky 
díla Alfonse Muchy provedla. 
„Sbírka, mimo nově získaných 
děl, cestovala po celém světě. 
V USA, Itálii, v Jižní Koreji...  
ji vidělo už víc než půl milionu 
lidí. A všude se setkala s obrov-
ským zájmem a úspěchem. Díky digitálnímu rozpohybování se nyní 
můžete setkat nejen s oživlým Alfonsem Muchou nebo francouzskou 
herečkou Sarah Bernhardtovou, uvidíte i velkoplošnou projekci výjevů 
ze Slovanské epopeje, na které Mucha pracoval téměř dvacet let, ale 
také skicář s jeho původními návrhy pro chrám sv. Víta a mnoho dal-
šího. Pro snazší orientaci slouží návštěvníkům popisky, ale brzy bu-
deme moci nabídnout i psaného průvodce nebo komentovanou pro-
hlídku.“

Unikátní výstava „iMucha – slavná sbírka v pohybu“ rozhodně 
osloví každého, kdo se na ni přijde do Obecního domu podívat.

Více najdete na www.obecnidum.cz/vystava/vystava-imucha.
 Eva Černá

I když tyto dny kvůli nepříznivé epidemiologické situaci návštěvám 
výstav nepřejí, věřme, že se to brzy změní. Pak bude dobré vědět, kam 
se vypravit. Proto vás už podruhé pozveme do Obecního domu. Mi-
nule to bylo na výstavu světoznámé módní návrhářky a designérky 
Blanky Matragi, tentokrát to bude opět na výstavu, ale z trochu jiného 
soudku. Pozveme vás na výstavu nejslavnějšího rodáka z Ivančic na 
Moravě, který se narodil před sto šedesáti lety. Už víte, o kom hovo-
říme? Ano, je to známý secesní umělec Alfons Mucha, jehož „oživlý“ 
autoportrét vás dokonce na prohlídku výstavy pozve. V angličtině hla-
sem Pierce Brosnana, v české verzi Jiřího Dvořáka. Při vstupu uslyšíte: 
„Vítejte na výstavě mých originálních plakátů, které poprvé v historii 
ožívají. Přenesou vás do atmosféry časů, ve kterých jsem žil a pracoval. 
Užijte si výstavu“. 
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SENIOŘI

Dobrých zpráv není nikdy dost
Jedno čínské přísloví praví: „Dobré zprávy se z domu nedostanou, 
špatné se roznesou na tisíc mil“. A tak mi dovolte toto přísloví změnit 
a pár dobrých zpráv z našeho Lukáše „roznést“, i když to asi nebude na 
tisíc mil.

Ti z vás, kteří do střediska dochází pravidelně na pedikúru, jistě 
ocení, že pro tuto oblíbenou a velmi využívanou službu připravujeme 
v přízemí objektu C nový prostor. Uvolněný prostor bude využit pro 
mytí jídlonosičů. Bude sem umístěna moderní průmyslová myčka, 
která celý proces výrazně urychlí. Myčka bude sloužit terénní pečova-
telské službě. Ta získaný čas může věnovat dalším potřebným věcem 
souvisejícím s péčí o klienty, například obstaráváním nákupů. Součas-
ným přesunem pedikúry docílíme toho, že se naše tři vchody do bu-
dovy v podstatě specializují – vchod A bude pro zaměstnance střediska, 
klienty denního stacionáře a zájemce o službu. Vchod B bude jen pro 
strávníky docházející do naší jídelny a vchod C, tak ten bude určen pro 
vstup veřejnosti, která využívá služeb kadeřnictví, pedikúry a rehabili-
tace, pro vstup zdravotních pracovníků Farní charity Stodůlky a také 
pro seniory, kteří půjdou do své klubovny. Tímto uspořádáním ještě 
více ochráníme pracovníky pečovatelské služby a klienty denního sta-
cionáře. Všechno by mělo začít fungovat do konce listopadu. Další 
dobrou zprávou je, že až budete číst tyto řádky, bude mít pečovatelská 
služba k dispozici nový vůz. Podrobnosti vám přineseme v dalších vy-
dáních STOPu.

Všechny tyto změny bychom stěží zrealizovali bez účinné pomoci 
a podpory městské části, jejíž vedení považuje rozvoj sociálních služeb 
za důležitý. To si zaslouží naše velké poděkování.  Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Rozsvítíme společně 
vánoční stromeček?
V poslední době jsou mnohé texty v pod-
statě jen nepříjemným oznámením. Ne-
příznivá epidemiologická situace a šíření 
onemocnění covid-19 nám ruší jednu na-
plánovanou a připravenou akci za druhou. 
V říjnu to byl tradiční a oblíbený výšlap se-
niorů s hůlkami Nordic Walking do Třebo-
nického pivovaru, teď přišlo na řadu i Vá-
noční punčování, které jsme pro vás připra- 
vovali na úterý 1. prosince. 

Co bychom si ale moc přáli, a to co-
vidu-19 navzdory, rozsvítit spolu s vámi náš vánoční smrček na za-
hradě Lukáše. Společně si připít punčem na klidné Vánoce, na zdraví 
a popřát si všechno nejlepší do nového roku 2021, který nám snad 
ukáže svou přívětivější tvář. Věřím, že lepší časy konečně brzy přijdou. 

Sledujte prosím naše stránky www.sssp13.cz a až nastane ten pravý 
čas, dozvíte se, kdy se u stromku sejdeme. Tak si držme palce.

 Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Další pohár pro petang klub
Členové petangového klubu Lukáš – pánové Eugeniusz (Zdenek) 
Madej, Josef Novák a Karel Rosendorf získali další trofej, tentokrát 
za 3. místo v turnaji o pohár starosty Prahy 1. Turnaj se konal 24. září 
v parku Lanová v Praze 1, což byl pro některé z nás skoro neznámý te-
rén. Ačkoli se hrálo za krásného počasí, turnajové podmínky byly dosti 
ztížené – vstupní měření teploty, dezinfikování rukou a sportovního 
náčiní, roušky i v průběhu hry... A co bylo velice nepříjemné bylo i do-
držování rozestupů mezi hráči. Přesto se nám podařilo vybojovat třetí 
místo a rozšířit naši pohárovou sbírku o další cennou trofej. Kromě po-
háru jsme získali i sladkou odměnu – vynikající dort. Velký dík patří 
organizátorům paní Heleně Čelišové, panu Fuksovi a řadě dalších, bez 
kterých by se toto soutěžní klání nemohlo uskutečnit. Jakkoliv byla si-
tuace složitá, turnaj byl paradoxně o to krásnější.

 Eugeniusz Madej (Zdenek)

Informace o mimořádných 
provozních opatřeních
Na základě platných usnesení vlády České republiky o přijetí krizo-
vých opatření souvisejících se zhoršenou epidemiologickou situací sta-
novilo Středisko sociálních služeb Prahy 13 do odvolání následující 
mimořádná opatření, která vytváří podmínky pro udržitelné fungování 
pečovatelské služby poskytované seniorům v jejich domácím prostředí 
nebo přímo ve středisku:
•  Sociální šetření prováděné sociálními pracovníky střediska bude  

probíhat v omezeném časovém horizontu. 
•  Péče o seniory se omezuje na poskytování nezbytných úkonů pečo-

vatelské služby s vysokou prioritou, zejména na dovoz nebo donášku 
jídla, na obstarání nákupů a na provádění osobní hygieny. 

•  Omezují se úřední hodiny pro veřejnost – pondělí až čtvrtek od 8.00 
do 12.00 hodin.

•  Přerušuje se doplňková činnost – přeprava seniorů do nemocnic,  
na úřady, apod.  

•  Nepřerušuje se přeprava klientů (do střediska je přepraví naše vozi-
dlo), kteří mají se střediskem smluvně sjednanou sociální péči – na-
vštěvují denní stacionář nebo využívají služeb střediska osobní hygi-
eny (SOH). Řidič-pečovatel, který převáží klienta na koupání do 
SOH, musí mít po celou dobu jeho převozu zakrytá ústa a nos vý-
hradně respirátorem.

•  Nadále trvá povinnost nošení roušek nebo respirátorů všemi zaměst-
nanci střediska uvnitř objektu i ve venkovním areálu střediska, dále 
při péči u klienta v jejich domácím prostředí a při rozvozech obědů 
pečovatelskou službou. 

•  Přerušují se tréninky petangu pro seniory na hřišti v areálu střediska. 
Rozsah provozních opatření a činností se může změnit dle aktuálního 
vývoje epidemiologické situace. Více na www.sssp13.cz.
 Jiří Mašek, ředitel SSSP13
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KONCERTY
12. 11. čt 19.30 NEZMAŘI
Oblíbená folková kapela z jižních Čech.

26. 11. čt 19.30 RADKA FIŠAROVÁ – „RENDEZ-VOUS“ 
Koncert šansonů, slavných filmových melodií, muzikálových písní i autorské české 
tvorby. Spoluúčinkují Aliaksandr Yasinski – akordeon, Miroslav Linka – kytara, 
Radek Doležal – bicí.

  3. 12. čt 18.00 VARHANNÍ ADVENTNÍ KONCERT
V kostele sv. Jakuba Staršího (Kovářova 21/22) – koncert klasické hudby, který již 
potřetí pořádá sopranistka Lucie Silkenová. Tento rok si ke spolupráci přizvala jednoho 
z nejlepších varhaníků a varhanních improvizátorů u nás Vladimíra Roubala, ředitele 
chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově.

DIVADLO/TANEC/AKROBACIE
13. 11. pá 19.00 NEIL SIMON: ŘEČI alias VÝBORNÁ KACHNA
Představí se ochotnické divadlo D13.

27.–29. 11. pá–ne  PRAGUE AERIAL CONVENTION 
Nultý ročník setkání vzdušných akrobatů v KD Mlejn (workshopy, přednášky a mnoho 
dalšího).

28. 11. so 20.00 PRAGUE AERIAL CONVENTION: VZDUŠNÝ KABARET 
To nejlepší ze závěsné akrobacie během jednoho večera. 

DĚTI
15. 11. ne 15.00 STUDIO DAMÚZA: SUPERKLUK

22. 11. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP
Workshop pro děti a rodiče.

24. 11. út 9.00–11.00 BABYKAVÁRNA 
Naše divadelní foyer se promění v prostor pro setkávání rodičů s dětmi. Nebude chybět 
dětský koutek, dobrá káva, domácí zákusky či zdravé laskominy.

PRO ŠKOLY
  9. 11. po   9.00 STUDIO DAMÚZA: GOLEM
16. 11. po   9.00 TOY MACHINE: KRÁL KAREL
23. 11. po   9.00 LOKVAR: AUCASSIN A NICOLETTA

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

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

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na  
www.mlejn.cz nebo na Facebooku. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím 
portálu GoOut – www.goout.net.

PROGRAM KLUBU MLEJN PLATNÝ K DATU REDAKČNÍ UZÁVĚRKY

Potřetí jsme zažili Butovice jinak
Bezva parta sousedů žijících v Nových Butovicích se také letos přidala 
k iniciativě Zažít město jinak. V sobotu 19. září se tak mohla už potřetí 
konat na náměstíčku pod Trifotem sousedská slavnost Zažít Butovice 
jinak. 

„Naší snahou je, aby se alespoň jedno odpoledne v roce mohli setkat 
sousedé, přátelé Nových Butovic a měli dostatek času se vzájemně po-
znat, popovídat si, poslechnout si hudbu, zahrát si hry a třeba si i za-
tančit nebo si jen dát něco dobrého k jídlu i pití a prožít tak příjemný 
den,“ říká jeden z organizátorů Aleš Peterka.

Program byl naprosto úžasný – vystoupila kapela 20 Minutes, hu-
debník Iby Pop, folklorní soubor Lučinka, mexická kapela Lozt Mez-
cal, nechyběly workshopy salsy a bachaty od La Macumba nebo lout-
kové představení... 

„Letošní ročník byl speciální také tím, že byl částečně realizován 
díky projektu Společná adresa – Praha 13, který se zaměřuje na integraci 
cizinců,“ dodala další členka realizačního týmu Andrea Trávníčková. 
„Navíc jsme se rozhodli podpořit spolek Osvěta, z.s., který sídlí tady 
v Praze 13 a to formou charitativního bazárku. Posláním tohoto spolku 
je pomáhat dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám.“

Akci, která všechny účastníky doslova nadchla, opět podpořila radnice 
městské části Praha 13, formou workshopu i prodejna galanterního 
zboží Stoklasa.cz, Lenka Veselá a její Vesellenka – textile art, Czech 
Photo centrum, Pohoda hospoda&bar, lokální řeznictví Masology.cz, 
restaurace Trifot a bistro Cup and Cake, bar LaMacumba... Eva Černá
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

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

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

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

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

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

 o Pedikúra u vás doma, klasická i přístrojová, 
gelové nehty, rovnátka na zarostlé nehty, masáž chodidel, 
kosmetika Footlogix. Od 490 Kč. Tel. 605 505 336.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o 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 Navrhnu dispozici a vzhled interiéru vašeho 
domova, zpracuji 3D vizualizace prostoru, více na  
www.michaelakopecka.cz , tel. 777 023 023. 

 o Potřebujete něco opravit, smontovat, přivézt, 
poradit, no prostě pomoct? Zavolejte a určitě pomohu 
nejen seniorům. Tel. 774 180 229.

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

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

 o Instalatérské práce. Čištění odpadů a kana- 
lizace. Tel. 604 490 775.

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

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

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

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

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

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

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

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

Přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám na střední školy  

a víceletá gymnázia
 

Kurzy: matematika a český jazyk 

Vyučují: středoškolští profesoři gymnázia 

Rozsah: dvě hodiny týdně, pondělí až čtvrtek 
               + on-line výuka v případě potřeby 

Místo: FZŠ Brdičkova 1878/2, Praha 5 

Období výuky: listopad 2020 – duben 2021 

Informace: www.betta.cz; tel. 603 461 585

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN
PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ 
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ, MYTÍ OKEN
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 o Sběratel koupí časopisy Čtyřlístek vydané  
do roku 1980. Tel. 732 248 499.

 o Nabízím prof. doučování, 1. stupeň ZŠ - ČJ, RJ.  
Kompletní přípravu na přijímací zkoušky, jednotlivě  
i ve skupinách. Kurz Čj pro cizince.  
Tel. 602 790 104 - Stodůlky.

 o HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba pro seniory: 
doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC, 
mobilu, procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní 
akce. Tel. 606 740 390. 

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

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

 o Péče o seniory - 45 min od Ikea. Na Plzeňsku nabízím 
nadstandardní ubytování a komplexní celodenní péči, 
včetně zdravotnického dohledu, pro seniora ve zhoršeném 
zdravotním stavu, se sníženou mírou soběstačnosti. 
Informace na tel. 731 087 289.

 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 Nemáte čas na venčení svých čtyřnohých  
mazlíčků??? Nevadí, od toho jsme tady my,  
abychom Vašeho pejska vyvenčili. Zavolejte nám 
nebo napište na tel. 737 051 664, lokalita Praha 13.

 o Doučování dětí, zkušená učitelka.  
Tel. 607 510 795.

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

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

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

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

RŮZNÉ

Realitní služby,
jaké si přejete

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

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu

 o Pronajmu garáž na Velké Ohradě, ulice  
Bašteckého, cena dohodou. Tel. 604 792 997.

 o Prodám garáž na Velké Ohradě, tel. 737 671 113.

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

 o Zdravotní sestra – ORL foniatrie Stodůlky 
přijme všeobecnou a audiologickou sestru. Dobré platové 
podmínky, přátelský pracovní kolektiv. Možno i zkrácený 
úvazek. Požadujeme znalost práce na PC, příjemné vystu-
pování, pečlivost, spolehlivost, ochotu učit se nové věci.  
E-mail: orlstodulky@seznam.cz, tel. 235 513 692,  
web: www.orlstodulky.cz.

 o Kadeřnictví Píškova 34 hledá kolegyně na ŽL.  
Nájem kadeřnice 3 000 Kč, manikérka 1 500 Kč.  
Tel. 603 890 000.

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.

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

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

HOSPIC MALOVICKÁ
Hledáme lékařku či lékaře jakékoli specializace  

pro hospic Malovická Praha 4 - Spořilov,  
Malovická 3304/2. Nabízíme klidnou práci v moderním 

zařízení. Vhodné zejména pro důchodce,  
kteří by rádi i po ukončení aktivní kariéry dál  

pracovali a využili své zkušenosti ku prospěchu  
nemocných. Plný úvazek vhodný, jakýkoli jiný rovněž 

možný. Bližší informace při osobním jednání. 
Kontaktní osoba:  

ředitel Ing. Josef Heller, tel. 725 424 753

Nušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže|běžky|snowboard
www. .cz

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

O P R A V Y  A  P R O D E J   J Í Z D N Í C H  K O L

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

CYKLO_servis_Petr_187x15_zima.indd   1 11/13/15   3:56 PM

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po            14-19 hodin
út-pá      14-18 hodin

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

s 18 letou tradicí

Stavební bytové družstvo 
STAVEG

přijme účetní - mzdy, faktury, daně

pracoviště Nušlova 4, Praha 13

praxe a práce s PC nutná

staveg@staveg.cz

BYTY

ZAMĚSTNÁNÍ

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz
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INZERCE

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!

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

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

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

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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
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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.
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Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci není 
vyloučeno, že budou některé z akcí a aktivit odlo-
ženy nebo zrušeny. Sledujte, prosím, aktuální infor-
mace na webových stránkách organizátorů nebo 
pořadatelů akce a také na www.praha13.cz.

Sobota 7. 11. • 7.00
Výlov mezi paneláky
Stodůlecký rybník v Centrálním parku
Nenechte si ujít již tradiční výlov, který je zajímavou podíva-
nou nejen pro děti. Zhruba v 9.00 začne prodej ryb. Výlov 
pořádá Český rybářský svaz, místní organizace Jinonice.

Sobota 7. 11. • 15.00 – 18.00
Martinská cesta za světlem pro rodiny s dětmi 
Pivovar Třebonice
Přijďte si vyrobit lampion a projít cestu tmou vyznačenou 
kouzelnými lucernami za Martinem na bílém koni. Společné 
tvoření s oblíbenou autorkou půvabných dětských knížek 
Andreou Popprovou, občerstvení, prodej originálních dárků 
a knih o bylinkách... Prosíme o nahlášení počtu dětí pře-
dem – sms na tel. 775 690 806. Vstupné je 50 Kč pro kaž-
dého účastníka programu a děti od 2 let.

Pondělí 9. – úterý 17. 11. 
Oslava i Den otevřených dveří on-line
Německá škola v Praze, Schwarzenberská 700/1, Jinonice 
Oslava 30 let existence Deutsche Schule Prag (on-line) 
a Den otevřených dveří (on-line) – celkem 30 videí ze života 
školy. Rodiče a zájemci o studium se mohou zúčastnit 
 on-line setkání s ředitelkou české větve gymnázia Carlou 
Tkadlečkovou. Informace na www.dsp-praha.cz.

Pondělí 16. 11. • 10.00
Položení věnce
Pomník obětem komunismu, Kovářova ul. 
Hrubě otesaný kámen v Kovářově ulici ve Stodůlkách je 
symbolem totalitní moci a nese stručný nápis: „Na památku 
všem obětem komunismu“. K uctění památky obětí minu-
lého režimu položí k pomníku věnec starosta David 
 Vodrážka.

Středa 25. 11. • 16.00
První Školička pro předškoláky
Základní škola Mohylová, Lužiny
Poprvé přivítáme předškoláky a jejich rodiče na podzimní 
Školičce, kde si budoucí prvňáčci budou moci vyzkoušet 
spolupráci s paní učitelkou a rodiče se dozví informace 
o fungování školy.

Sobota 28. 11. • 9.00 – 13.00
Adventní dílna
Základní škola Mohylová, Lužiny
Toto dopoledne se na vstup do adventního období naladí 
zájemci z řad dětí i dospělých, kteří si budou chtít vlastno-
ručně vyrobit svůj adventní věnec, ozdoby na vánoční stro-
meček, přáníčka, svíčky, svícínky, malované perníčky a další 
pěkné dekorace. 

Sobota 28. 11.
Dvě šance v Trávě on-line
Tradiční akce Dvě šance je opět tady a to letos už posedmé! 
Jedná se o zábavný program pro všechny zvídavé děti, které 
se nebojí proniknout do tajů práce s počítačem a to pro-
střednictvím různých zajímavých programů. Přemýšleli jste 
někdy nad tím, jak se vytváří počítačové hry, programují 
různé programy nebo jak to všechno v tom počítači vlastně 
vzniká? Pak je tento program právě pro vás a to letos netra-
dičně on-line z pohodlí domova! Stačí se přihlásit na 
workshopy přes stránky www.tib.cz, vybrat si jakýkoli z na-
bízených programů a pak už se jen 28. listopadu připojit 
a nechat se vším provést zkušenými lektory.

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–16.00,  
skleník Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–16.00, 
vinotéka sv. Kláry po–pá 13.00–17.00, so–ne a svátky 
11.00–17.00.

Neděle 5. 7. – neděle 27. 12.  
(do 3. 11. zrušeno)
Nedělní sklep
Každou neděli vždy od 13.00, 15.00 a 17.00 komentované 
prohlídky s malou degustací na závěr. Nakoukněte do sklepa 
vinice sv. Kláry a ochutnejte vína kompletně vyrobená v Bo-
tanické zahradě. Sraz u pokladny Kovárna, není potřeba re-
zervace. Vstupenka k zakoupení ve všech pokladnách, platí 
1 rok od vydání – 300 Kč/osoba (sklep + venkovní expo-
zice), 350 Kč/osoba (sklep + venkovní expozice + Fata 
 Morgana). Vstupenka je jednorázová.

Středa 7. 10. – čtvrtek 31. 12. 
Botanická v malíku
Připravili jsme pro vás mini-encyklopedii Botanická v ma-
líku. 
Jednotlivé listy se věnují tématům, jako jsou Bonsaje, Orchi-
deje, Byliny středozemí či Jehličnany. Listy obsahují množ-
ství obrázků a základní informační přehled daného tématu. 
Přijďte se na ně podívat do některého z našich infostánků 
v dolní či horní části zahrady nebo do skleníku Fata 
 Morgana. 
Cena jednoho listu je 20 Kč. Do budoucna pro vás plánujeme 
další listy, například Dýně či Motýli, a desky, do kterých si 
budete moci své listy vkládat. 
 
Více informací o veškerých akcích a novinkách 
 najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz, 
tel. 234 148 111.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800                         
 
Přerušení činnosti nadále pokračuje
V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. října je provoz 
Domu dětí a mládeže Stodůlky až do 1. 11. přerušen (včetně 
podzimních prázdnin). V této době i nadále platí, že je zaká-
zána osobní přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na zá-
jmovém vzdělávání. Informace obdrží každý účastník či 
zákonný zástupce i prostřednictvím e-mailu. 
Po celou dobu přerušení činnosti kroužků budeme i nadále 
nabízet určitou formu distančního vzdělávání, která vás 
k ničemu nezavazuje a účast na tomto vzdělávání je dobro-
volná. Sledujte i nadále náš Facebook, YouTube či příspěvky 
v Domečku on-line na webových stránkách. 
Výhledově zvažujeme realizaci kroužků formou vzdělávacích 
víkendových campů v průběhu jara 2021 či náhradní hodiny 
v průběhu června 2021. Myšlenek, přání, nápadů máme 
hodně a společně s vámi doufáme, že alespoň některé bu-

KALENDÁŘ AKCÍ
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deme moct realizovat, protože stejně jako vy, i my víme,  
že situace se může kdykoli změnit.

neděle 21. – neděle 28. 2. 
Lyžníci a prknaři na horách 2021
Především děti ve věku od 7 do 13 let zveme na tradiční 
jarní výjezdní tábor nedaleko Rokytnice nad Jizerou (vlek je 
hned vedle chalupy!). Možná se vám zdá, že je ještě brzo, 
ale již známá parta lyžníků či snowboardistů z DDM Sto-
důlky se už teď těší na setkání se všemi příznivci zimních ra-
dovánek. Kromě zimních sportů určitě nebude chybět ani 
kytara, hry, zábava, soutěže, povídání nebo zahálka dle 
přání. Tábor je určen začátečníkům nebo těm, kteří chtějí 
zdokonalovat svoje lyžařské či snowboardové dovednosti. 
Cena je 4 450 Kč a zahrnuje jídlo 5x denně, dopravu, ubyto-
vání, pedagogický, odborný a zdravotní dohled a pojištění. 
Online přihlašování je již otevřeno. Více informací na  
www.ddmstodulky.cz nebo na tabory@ddmstodulky.cz. 

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

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy 

čtvrtek 5. – čtvrtek 19. 11. 

První internetová dobročinná aukce
S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci je jedi-
nou jistou listopadovou událostí naše první internetová 
aukce na Facebookovém profilu Domova 2020. Dražit se 
budou vlastnoručně podepsané kreslené vtipy od autorské 
dvojice MARVIN. Výtěžek z vydražených předmětů aukce 
bude příspěvkem do veřejné sbírky vyhlášené na podporu 
činnosti a provozu Domova.

Více na tel. 277 003 564, 774 401 337,  
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz.  
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

RODINNÉ CENTRUM  
RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum 
Luka, Mukařovského 1986
 
Pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou zvířátka – 
 říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
10. 11. v 10.30 – zamyšlení kazatele Davida Nováka 

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), volná herna

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

Pondělí 9. 11.  
Lampiónový průvod
„I malé světýlko dokáže prozářit velkou tmu”.

Sobota 28. 11. 
Adventní dílnička
Připravte se na adventní čas.

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky 
 
Neděle 11. 10. – neděle 15. 11.
Výstava Zahlédnout Boha na fotografii
Komunitním centrum sv. Prokopa 
Věříme, že ke každému člověku promlouvá Bůh různými 
způsoby. Jedním z nich je i příroda a vůbec svět kolem nás. 
Celé stvoření lze považovat za jakousi Boží stopu a vzkaz 
o Boží kráse, velikosti, lásce a slávě. A každý vzkaz lze nejen 
vnímat, ale i přehlédnout, anebo dokonce ignorovat. Mys-
líme si, že fotografování je jednou z možností, jak si všímat 
krásných i obyčejných drobností, jak zaznamenávat prchavé, 
dynamické a neopakovatelné okamžiky. Na fotografii se 
k nim pak můžeme vracet a dělit se o ně i s druhými.  
Autoři: Miloš Padevět a Ignác Mucha. „Co jsme sami viděli, 
nabízíme i vám.“ (srov. Bible, 1Jan 1,3).

Sobota 7. 11. • 16.00 
Mše na Stodůleckém hřbitově 
V rámci týdne modliteb za zesnulé bude sloužena mše svatá 
u kaple na hřbitově ve Stodůlkách v sobotu 7. listopadu  
v 16 hodin. Večerní mše v 18.00 s nedělní platností zůstává 
beze změny.

Pondělí 16. 11. • 19.00 
Proč Bůh stvořil koronavirus?
Přednáška teologa a novináře Jakuba Jírovce na aktuální 
téma se koná v Komunitním centru. 

Úterý 17. 11.
Modlitba za národ 
U příležitosti státního svátku se koná čtyřiadvacetihodinová 
modlitba. Po skončení přednášky je až do večera druhého 
dne možné kdykoli přijít do kostela sv. Prokopa na Sluneč-
ním  náměstí, zapálit svíčku, individuálně se pomodlit za 
zlepšení současné situace. 

Středa 25. 11.
Červená středa
Na připomínku pronásledování křesťanů bude v kostele  
sv. Prokopa za pronásledované křesťany sloužena mše sv.  
Po ní se můžete připojit k průvodu, který se vydá Centrálním 
parkem do kostela sv. Jakuba, který bude nasvícen červeně. 
Je možné přijít na společnou modlitbu v 19.30 nebo k indi-
viduální modlitbě do 21.00 a zapálit svíčku.

Více informací a další akce na www.centrumbutovice.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
Na základě vládního usnesení byla v pátek 9. října zoolo-
gická zahrada zcela uzavřena. Tak vám alespoň prozradíme, 
kam se podívat, až se situace změní. Co se třeba podívat na 
hrochy?  

Jeden kilometr potrubí, sedmdesát kusů ventilů, filtrace, 
kterou projde 360 kubíků vody za hodinu. Zrekonstruovaný 
Pavilon hrochů v Zoo Praha ukrývá malou továrnu. Jen díky 
nové filtraci se podařilo konečně dosáhnout čisté vody. Po 
znovuotevření zoo tak budete mít možnost sledovat při do-
vádění ve vodě nejen nového samce Tchéca, ale také samici 
Marušku a jejího potomka Fandu. Prozatím žijí odděleně, 
ale do budoucna by se měl stát Tchéco novým partnerem 
Marušky. Nový hroší samec přicestoval do Zoo Praha vloni 
v listopadu z francouzského safari Plaisance-du-Touch. 
Francouzští chovatelé ho pojmenovali Tchéco [čeko] na po-
čest našeho státního svátku, protože se narodil 28. října. 
Letos mu tedy byly čtyři roky.

Zoo Praha má významnou zásluhu na záchraně koně Převal-
ského před vyhubením i na jeho pozdějším návratu do jeho 
původní vlasti. On-line výstavou se s vámi chce podělit 
o pocit zadostiučinění, které prožívá při pohledu na divoké 
koně ve volnosti uprostřed stepí a polopouští vnitřní Asie.

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

Kalendář akcí připravila Eva Černá

KALENDÁŘ AKCÍ
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Pro tři výherce listopadové křížovky máme 
připravené lístky na krásnou výstavu do 
Obecního domu. Koná se tam ...TAJENKA, 
která je jakýmsi průřezem její tvorbou. 
Všichni si teď nejspíše vybavíte hlavně 
krásné šaty, ale Blanka Matragi není jen 
skvělou návrhářkou šatů. Na výstavě si mů-
žete prohlédnout i oděvní doplňky, sochy, 
porcelán, lustry, šperky, grafiky, originály 

výkresů šatů, podle kterých se pak šaty šijí, sklo nebo ukázku výšivek.  Více najdete  
na www.obecnidum.cz/vystava/blanka-matragi nebo www.blankamatragi.cz.

Křížovka pro děti: 26. listopadu slaví svátek Artur. Toto jméno má pravděpodobně 
keltský původ a u nás ho nosí 753 lidí. Do češtiny se dá přeložit jako medvěd. Může se ale 
vykládat i jako ...TAJENKA 

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu 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 října:
Křížovka – JASNÉ DNY POTRVAJÍ

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Jaroslav Kolář, Praha 5
v hodnotě 300 Kč – Natálka Vávrovcová, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Viktorka Žáková, Stodůlky
Petra Kracíková, Lužiny
Nikolka Cihelková, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jitka Havlíková, Velká Ohrada
Silvie Veselá, Lužiny
Dagmar Matějková, Praha 5

Soutěžní otázky na listopad:
1) Jaké doprovodné akce byly připraveny na druhé části Dne zdraví – Víš jak vidíš?
2) Kdo zajišťuje projekt Běh s Teribearem? 
3)  Komu pomohly nevyužité ceny a odměny ze zrušených akcí Voříškiáda  

a Svatováclavský jarmark?

Správné odpovědi na říjnové otázky:
1) Podzimní oslava Země měla proběhnout 15. října na hrázi Stodůleckého rybníka.
2) V Obecním domě můžeme navštívit výstavu Timeless.
3) Stodůlečtí hasiči oslavili 130 let od svého založení.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Petra Čermáková, Velká Ohrada; Karel Hloušek, Praha 5 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Říjnová tajenka: SPECIÁL SINGLE ALE LUKAS
Výherci: Martin Pala, Praha 5; Jaroslav Loun, Stodůlky; Ondřej Šonka, Lužiny  
 

Připravila Petra Fořtová
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Dezinfekce interiéru
Abyste se ve svém voze cítili opravdu 
bezpečně, nechte si u nás jeho interiér 
vydezinfikovat. Kromě virů a bakterií 
zcela eliminujeme zápach z prostoru 
a povrchů. Zastavte se v našem 
autorizovaném servisu ŠKODA,  
nebo nás kontaktujte telefonicky 
či online.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Jen za

Kč550

DEZINFEKCE 
VOZU OZONEM
Zbavte se virů a bakterií ve vašem voze
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz


