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STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj městské části Praha 13

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI

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

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
souhlasila
s návrhem na uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu Euroklíč v ČR
mezi městskou částí Praha 13 a Národní radou osob se zdravotním postižením
vzala na vědomí
protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a protokol o periodické finanční namátkové kontrole vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených
pro rok 2020 v oblasti sociální
a souhlasila
s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu
vzala na vědomí
protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a protokol o periodické finanční namátkové kontrole vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených
pro rok 2020 v oblasti využití volného času
a souhlasila
s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu
souhlasila
se záměrem společnosti CETIN, a.s., modernizovat stávající metalické sítě na vysokorychlostní síť a umístěním optických přípojek a vnitřních rozvodů v objektech
a na pozemcích svěřených do správy městské části Praha 13
schválila
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/001277/2021 mezi
hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši
2 314 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko
sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb,
konkrétně na realizaci pečovatelské služby a denního stacionáře
odvolala
dočasné přerušení dotačních řízení v oblasti volného času u programových
i individuálních dotací, které bylo rozhodnuto usnesením RMČ č. UR 0454/2020
z 30. 11. 2020, a to v návaznosti na ukončení nouzového stavu a následným
opatřením podle pandemického zákona
schválila
poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy
o poskytnutí dotace
vzala na vědomí
aktualizovaný návrh urbanistické studie Západního Města dopracovaný ve spolupráci
s IPR Praha a s kanceláří 1. náměstka doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka
a souhlasila
aby takto dopracovaná studie včetně návrhu změny trasy komunikace byla závazným
podkladem rozhodování v území
schválila
a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití
volného času pro rok 2021
schválila
návrh kupní smlouvy předložený firmami Dřevostavebnice Truhlářství Peklák a synové
a DIDAMAF, s.r.o., a to na základě hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Vybavení vybraných
školských objektů na území MČ Praha 13 výukovými pomůckami (stavebnicemi) pomocí
projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13
zásadně nesouhlasila
s rušením podchodů a nadchodů na území MČ Praha 13, neboť jsou z hlediska bezpečnosti a celkové koncepce výstavby městské části její nedílnou a nezbytnou součástí
a požaduje, aby všechny nadchody a podchody zůstaly zachovány ve stávajícím
rozsahu, bez narušení současné koncepce pěší a cyklistické dopravy
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Zpracovala Helena Šlitrová
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Úřední hodiny radnice se o prázdninách nemění

Své záležitosti si můžete přijít na Úřad městské části Praha 13 vyřídit vždy v pondělí
a ve středu od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvrtek vždy od 8.00 do 13.00. Vyřízení
občanských průkazů, cestovních dokladů, ověřování, využití služeb CzechPoint a pokladny je možné také v pátek od 8.00 do 13.00. Podatelna je občanům k dispozici vždy
v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek
-redod 8.00 do 14.30.

O prázdninách bez velkoobjemových kontejnerů

V červenci a v srpnu nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram
na září bude zveřejněn na webu městské části Praha 13 www.praha13.cz – Životní
prostředí – Velkoobjemové kontejnery a v zářijovém vydání zpravodaje STOP.
Michaela Líčková, OŽP


Pocitová mapa Prahy 13

Chcete ve vaší městské části více zeleně či víte o zanedbaném místě? Nebo se někde
necítíte zcela bezpečně? Právě pro řešení takových otázek spouští hlavní město s podporou městských částí a tentokrát i ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR
projekt pocitové mapy. Cílem je získat od veřejnosti zpětnou vazbu, aby bylo možné
zlepšit kvalitu života ve městě jako celku. Využijte možnost vyjádřit se k místu, kde žijete, pracujete či trávíte volný čas. Hlasovat můžete on-line na webových stránkách
https://www.pocitovemapy.cz/praha-13/. Cílem hlavního města je ve výsledku vytvořit také celoměstskou „pocitovku“, komplexní pohled na území Prahy, který umožní
-redidentifikovat opakující se podněty v celém území města.

Hlášení poruch veřejného osvětlení

Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., (THMP) na bezplatné telefonní lince
800 40 40 60 nebo na mailové adrese poruchyvo@thmp.cz.
Je také možné použít kontaktní formulář, který spolu s dalšími informacemi naleznete
na stránkách https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch a na Facebooku Prahasviti.
Vždy nahlaste číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru veřejného
Tomáš Círus, pověřený vedením odboru dopravy
osvětlení.

Řidičské průkazy

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

Prosíme, dodržujte i nadále následující pokyny

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


-red-

Další odběrové místo ve Stodůlkách

Společnost Medical Testing, s.r.o., provozuje v tuto chvíli osm odběrových míst.
Jedním z nich je i pobočka v Praze 13 ve Stodůlkách na parkovišti u budovy EGLO,
Plzeňská 1110.
Provádí antigenní testy z nosu a PCR testy z nosohltanu a slin. Je možné si rezervovat
konkrétní čas tak, aby test proběhl co nejrychleji a pro vás co nejpohodlněji. K testu
se dostavte s osobním dokladem (občanský průkaz, povolení k pobytu, cestovní pas,
průkaz zdravotní pojišťovny). Testování probíhá každý den včetně víkendu
od 8.00 do 18.00 hodin. Rezervace termínu je možná na webových stránkách
www.covidpass.cz/cs-CZ/chci-test/. Více informací na www.medicaltesting.cz. -red-

Oprava vstupu do metra Lužiny

Ve dnech 18. května až 30. června bude Technická správa komunikací hlavního města
Prahy, a.s., provádět opravu vstupu do metra Lužiny (rozlámané kamenné desky).
Vstup do metra (bude použit i boční vstup) zůstane vždy zachován. Práce budou
provedeny v souladu s dopravně-inženýrským rozhodnutím.
-red-

PŘÍMÁ LINKA
Pane starosto, opatření se rozvolňují a blíží se léto, jak to bude
s veřejnými akcemi, můžeme se
již těšit?

Věřme, že situace kolem pandemie
se dostává do klidnějšího režimu
a mimořádná opatření se pomalu
rozvolňují ve všech oblastech. Zá
sadní je z mého pohledu návrat
dětí do škol v plné prezenční
formě a v rámci možností také
znovuotevření sportovních a záj
mových kroužků. Den dětí jsme
sice museli pojmout ještě komor
něji, ale příprava letních příměst
ských táborů, o které je každý rok
velký zájem, je v plném proudu.
Ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže Stodůlky úzce spolupra
cujeme na přípravě deseti Letních
EDU kempů, které pomohou zá
bavnou formou dětem dohnat
znalosti z celého roku distanční
výuky. Na veřejné akce se těšíme
a připravujeme je v rámci platných
opatření. Průběžně aktualizujeme
podmínky jejich možné organi
zace. První akcí, která nás čeká,

je Den zdraví, který proběhne
v polovině června na travnaté ploše
na Slunečním náměstí. Připravu
jeme oblíbené Třebonické hry a na
poslední den prázdnin také Kon
cert pro park. Vše samozřejmě
bude záležet na aktuální situaci.
Držme palce, ať se kultura a sport
mohou vrátit do ulic i svých do
mácích scén a sportovišť.

Otevírají se zahrádky restaurací,
ubytovací zařízení, sportoviště
a další služby, připravujete ještě
nějakou formu pomoci provozovatelům?

Podnikatelům jsme se snažili po
máhat celý rok. Vládní opatření
omezila činnost mnoha podnika
telům a provozovnám v gastrono
mii, kultuře i sportu. Od února
jsme odpustili poplatky z ubyto
vání a toto opatření chceme po
nechat i celé léto, abychom všem
pomohli nastartovat sezonu.
Jedná se především o penziony,
ubytovny, kemp a další ubytova
tele. Nově je toto rozhodnutí

platné do konce září a podobně
budeme postupovat s pronájmem
prostor. Rada městské části svým
rozhodnutím schválila prominutí
poplatků za užívání veřejného
prostranství od prvního června do
konce září. Týká se to především
předzahrádek restaurací, prodej
ních stánků, vystaveného zboží
před prodejnou nebo reklamy
před provozovnou. Léto je stě
žejní z hlediska oživení aktivit
uvedených živnostníků a malých
podnikatelů, kterým bylo vlád
ními opatřeními znemožněno vy
konávat podnikatelskou činnost.

Zápisy do mateřských a základních
škol letos probíhaly bez osobní
účasti dětí, už je jasné, kolik dětí
do škol a školek na třináctce nastoupí?
Zápisy proběhly sice bez osobní
účasti dětí i zákonných zástupců,
ale bez jakýchkoliv problémů,
možná i díky tomu, že tímto
způsobem se postupovalo i mi
nulý rok. Do mateřských školek

bylo přijato celkem 666 dětí
a do základních škol nastoupí
771 prvňáčků. Protože jsme
v minulých letech prozíravě ne
snižovali kapacitu mateřinek, le
tos se podařilo umístit i více dětí
mladších tří let. Péče o děti
a školství jsou prioritou a jsem
velmi rád, že všechny děti s trva
lým bydlištěm v naší městské
části byly úspěšně přijaty.
Přeji vám všem krásné léto a pří
jemně strávenou dovolenou.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13

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

KONTAKTY

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
Milí čtenáři,
máte v rukou červnové, tedy poslední předprázdninové číslo STOPu. Následující vyjde
až po prázdninách a do vašich schránek bude roznášeno v týdnu od 3. do 10. září. Dříve, než
si popřejeme, aby dny prázdnin a dovolených byly plné krásného počasí, odpočinku, pohody
a báječných zážitků mi dovolte, abych vám v krátkosti prozradila, co jsme pro vás do tohoto
vydání připravili. V Informacích z radnice přinášíme několik pozvánek – například na
veřejné projednání, které se bude konat 23. června v obřadní síni radnice, nebo na měření
paměti. To bude tentokrát probíhat na základě rezervace ve čtyřech termínech. V posledních
letech se stává, že v městském parku lidé zahlédnou zvíře, které ve volné přírodě nikdy
neviděli... Tak začíná článek Divočina mezi paneláky, který určitě stojí za pozornost. Na třech
stranách najdete poslední nabídku letních pobytových i příměstských táborů pro děti,
ale také pro celé rodiny. Možná zde objevíte možnost, jak svým ratolestem zpříjemnit
prázdninové dny. Kromě čtenářských soutěží se můžete také letos zapojit do již tradiční
fotosoutěže Praha 13 plná květin. Opět máte jedinečnou možnost pochlubit se krásně
rozkvetlou zahradou, předzahrádkou nebo balkonem. To, že Dům dětí a mládeže Stodůlky
slaví 30. výročí, jsme na stránkách STOPu samozřejmě zmínili. Tentokrát vám nabídneme
i rozhovor a to s jeho ředitelkou Janou Šimánkovou. Přinášíme vám ale také informace
policie, hasičů, z našich škol, z oblasti sociální i životního prostředí. Věřím, že nabídka je
natolik pestrá, že si každý z vás něco zajímavého vybere.
Za celou redakci vám přeji krásné léto, prima dovolenou a na shledanou v září.
 Eva Černá, šéfredaktorka

Uzávěrka příštího čísla: 16. 8. 2021

Distribuce: 3.–10. 9. 2021

Úřad městské části Praha 13

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011...........................................drabekm@praha13.cz, praha13@anobudelip.cz
http://praha13.anobudelip.cz
KDU – ČSL a STAN.................................................................Jiří Mašek, tel. 602 104 483

masekj@praha13.cz
Občanská demokratická strana...................................................ticha.ludmila@seznam.cz
www.odspraha13.cz
TOP 09.......................................................................................praus.petr@gmail.com
www.top09.cz/regiony/praha/regionalni–organizace/praha–13
Zelení a Piráti pro 13........................................................Václav Hrdlička, tel. 603 404 991

www.zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com
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INFORMACE Z RADNICE

Vítání občánků – aktuální informace

Lepší podmínky pro hráče
stolního tenisu
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 v měsíci
dubnu dokončil instalaci nové pryžové dopadové plochy pod teniso
vými stoly v Centrálním parku, která nahradila stávající mlatový po
vrch. Nově je dopadová plocha zhotovena z probarveného a propustného materiálu, který je vytvořen z velmi kvalitní a odolné pryže
EPDM. Věříme, že jsme zlepšili podmínky pro hru v této atraktivní
lokalitě a současně splnili často opakované přání z řad hráčů stolního
tenisu.
Helena Bláhová, odbor životního prostředí

S ohledem na opatření vydaná v souvislosti s epidemiologickou situací
bylo pořádání akce – vítání občánků – na několik měsíců pozasta
veno. Pokud nám to situace dovolí, rádi bychom nové občánky uvítali
opět ve druhé polovině června.
Tato akce je určena pro rodiče dětí s trvalým pobytem na území
městské části. Již podané přihlášky evidujeme. Pokud máte i vy zájem
o pozvání na tuto malou slavnost, ozvěte se nám. Formulář přihlášky
najdete na našich webových stránkách www.praha13.cz v sekci Jak si
zařídit – manželství a rodina.
Obrátit se můžete na pracovnici odboru Nikol Porazilovou –
tel. 235 011 317, osobně v kanceláři č. 433 ve 3. patře radnice,
e-mailem s elektronickým podpisem na adresu porazilovan@praha13.cz
nebo prostřednictvím datové schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur).
Při osobním oznámení vyplníte předepsaný formulář a předložíte
občanský průkaz k ověření totožnosti. Při oznámení písemnou formou
je potřeba uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trva
lého pobytu a doručovací adresu (je-li jiná než adresa trvalého pobytu).
Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. O termínu a kon
krétním čase konání jsou rodiče informováni prostřednictvím po
zvánky, která je zaslána na adresu trvalého pobytu nebo doručovací
adresu přibližně tři týdny předem. Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. 12. 2020 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Ve volbách, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. 10. 2021 budeme volit
200 poslanců.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021
dovrší věku 18 let.
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(tj. do 5. října 2021).
V rámci městské části Praha 13 budou volby probíhat v 58 voleb
ních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových
stránkách úřadu www.praha13.cz a na obálce, ve které budou doručo
vány hlasovací lístky.
Ve volbách lze hlasovat i na voličský průkaz, a to v jakémkoli voleb
ním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
O voličský průkaz můžete požádat již nyní, pro zjednodušení lze
použít žádosti, které najdete na webových stránkách úřadu (žádosti
jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského průkazu) nebo si je
můžete vyzvednout osobně ve 3. patře úřadu – dveře č. 433 nebo 434.
O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 6. 10. 2021
do 16.00 hodin. Žádost můžete zaslat také poštou (musí obsahovat
váš úředně ověřený podpis) nebo prostřednictvím datové schránky,
a to nejpozději do 1. 10. 2021. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního
seznamu voličů může požádat o voličský průkaz pouze příslušný za
stupitelský nebo konzulární úřad.
Voličské průkazy se začnou vydávat od 23. 9. 2021, místo výdeje
bude včas zveřejněno. Voličský průkaz se předá osobně voliči nebo
tomu, kdo má od voliče plnou moc, nebo se voliči zašle. Voličský prů
kaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu,
kde se volič rozhodl hlasovat.
Máte-li zájem zapojit se do voleb jako člen okrskové volební ko
mise, můžete využít přihlášku, kterou najdete na našich webových
stránkách. Přihlášku je možné si vyzvednout i osobně ve 3. patře
úřadu – dveře č. 433 nebo 434.
Podrobnější informace o způsobu hlasování budou uvedeny v záři
jovém vydání. Veškeré důležité informace jsou postupně zveřejňovány
i na webových stránkách Úřadu MČ Praha 13 www.praha13.cz
v sekci Volby.
Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru
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Měření paměti
Městská část Praha 13 v rámci aktivit místní Agendy MA 21 a díky
spolupráci s Českou alzheimerovskou společností má pro vás opět
nabídku termínů pro měření paměti obyvatel třináctky nad 40 let.
Měření se bude realizovat vždy od 9.00 do 16.00 v budově radnice
v těchto termínech: 21., 23., 28. a 30. 6.
Jednotlivá měření začínají v každou celou hodinu.
Rezervace termínu předem na e-mailu marsalovaa@praha13.cz je
nutná. Do zprávy, prosíme, uveďte jméno, preferované datum, čas, ná
zev zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt. Přednost mají zájemci,
kteří dosud testováni nebyli. Akce, nad kterou převzali záštitu starosta
David Vodrážka a radní Aneta Ečeková Maršálová, bude probíhat
v souladu s aktuálním protiepidemickým nařízením. 
Jana Janotová

Pozvánka na veřejné projednání
Městská část Praha 13 si vás dovoluje prostřednic
tvím místní Agendy 21 pozvat na Veřejné projed
nání týkající se připravovaného Plánu udržitelné
městské mobility. Ten si klade za cíl vytvořit vhodné podmínky pro
uspokojení potřeb mobility lidí a podniků v Praze 13. Veřejné projed
nání se bude konat ve středu 23. června od 17.00 v obřadní síni rad
nice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice.
V případě zájmu o účast na tomto projednávání vás v souladu
s aktuálním nařízením a doporučením vlády ČR žádáme o rezervaci
místa na janotovaj@praha13.cz. Kapacita je omezena.
Přijďte diskutovat a vyjádřit se k možným úpravám. Všichni jste
srdečně zváni.
Jana Janotová

Divočina mezi paneláky
V posledních letech se stává, že v městském parku lidé zahlédnou
zvíře, které ve volné přírodě nikdy neviděli. V Praze žijí vodní ptáci,
zajíci, divoká prasata, kuny, srnčí zvěř, ale i nutrie, potkani, různé
druhy holubů nebo třeba dravci. Ke svému životu potřebují možnost
úkrytu a dostatek potravy. Město simuluje jejich přirozené přírodní
prostředí a poskytuje hojnost potravy. Zvířata přežívají v parcích, na
nejrůznějších stavbách, v nefunkčních průmyslových areálech a zane
dbaných zahradách. Po
travu zajišťují především
lidé, takže populace měst
ských živočichů roste. Ně
kteří tvorové jsou pro nás
užiteční, ale někteří jsou
přemnožení a mohou na
dělat škody na majetku
nebo roznášet nemoci.
Pak na úřad dostáváme
dotazy jako: „Obracím se
na Vás s dotazem, jestli
Praha 13 už začala řešit
problémy s přemnožením
holubů, kteří nám obsazují lodžie. Je to neúnosné, zničené lodžie, zápach,
pokud vím tak holubi přenášejí i různé choroby. Nejsem sama, komu nálety
holubů vadí.“ Nebo lidé píší: „Chodím ze stanice Luka domů a z křovisek
na mne vykukují potkani, jejich drzost je neuvěřitelná, řeší se nějak jejich
přemnožení? Bojíme se nemocí, které mohou roznášet.“ „U Asuánu jsme
s dětmi viděli nutrie, všechno je dneska zavřené a výlety do přírody jsou
to poslední, co nám zbylo. Děti jim rády dávají kus suchého chleba nebo
mrkve. Líbí se jim, jak přiběhnou, chytí jídlo do pacek a hlodají, není to
však zakázané?“ Z těchto a podobných dotazů je patrné, že ne všechna
zvířata nám jsou ve městě milá a mnohdy přesně nevíme, jak se k nim
vlastně chovat.
V Praze už několik let hnízdí v hnízdních budkách na vysokých
komínech vzácní sokoli stěhovaví. Sokol je kriticky ohrožený druh,
kterému v divoké přírodě ubývají přirozená hnízdiště. Instalované
hnízdní budky jim umožnily najít náhradní domov ve městech, kde
by se bez pomoci usídlovali jen obtížně. Město jim skýtá dostatek po
travy. Fungují jako selektoři slabších a nemocných kusů. Sokoli přiro
zeně redukují také zdivočelé holuby domácí (skalní).
Holubi domácí jsou dávní potomci holuba skalního a patří mezi
nejstarší domácí zvířata. Původně žili ve skalních ochozech či skalních
jeskyních středomoří. Po ochočení je lidé chovali v holubnících přede
vším na maso. Po opuštění chovů opět zdivočeli a v městských budo
vách našli na balkonech, na střechách, na půdách a v různých výklen
cích budov podobná hnízdiště jako v přírodě. Nikdy nehnízdí na
stromech. Městští holubi znečišťují veřejná prostranství, roznáší ne
moci a vytváří nemalé finanční škody. Jejich trus dokáže znečistit
a poškodit velké plochy měst. Jen v Praze žije přes sto tisíc holubů do
mácích. Ti spotřebují asi pět tun potravy denně, ale až 90 % z toho
spořádají na polích za městem. Běžně žijí tři až pět let. Holubi hnízdí
až pětkrát do roka. Mají vždy po dvou vejcích, což jejich počty
enormně navyšuje. V Praze jsou holubi domácí pravidelně hubeni. To
však pouze udržuje jejich konstantní počty. Odchycení holubi jsou li
kvidováni odborníky podle zákonných podmínek proti týrání zvířat.
Holubů je však přibližně třicet druhů a některé druhy žijící ve městě
škodlivé nejsou. Již několik let v našem hlavním městě ornitologové
pozorují výskyt vzácného holuba hřivnáče. Objevuje se koncem
března a pobývá zde až do svého odletu. Holub hřivnáč je částečně
tažný, ale v oblastech s mírným podnebím zůstává i přes zimu. Žije
samotářsky. Nevyskytuje se v přítomnosti holubů domácích. Ti jsou
vůči němu agresivní. Potravu nehledá po chodnících a u popelnic.
Jeho potravu tvoří hlavně semena i zelené části rostlin, pupeny dřevin,
obiloviny, žaludy nebo hmyz. Hnízdí výhradně na stromech, nikdy ne
na střechách, půdách nebo balkonech.
Lidé si všímají, že města jsou plná strak, které ohrožují drobné
ptáky. Dle vyjádření ornitologů skutečně straky, sojky nebo vrány pá
chají škody na drobném ptactvu. Jsou schopny vyplenit hnízda jiných

druhů ptáků ve svém okolí. Je pravděpodobné, že se ostatní ptáci
v příštím roce přestěhují a zahnízdí v bezpečné vzdálenosti, tudíž
vznikne neoprávněné podezření, že byli zcela vyhubeni. Ornitologové
jsou si však jisti tím, že nehrozí vyhubení žádného ze středoevrop
ských druhů ptáků. Straka je součástí naší přírody. Dokázala se sžít
s městským prostředím. Je bystrým lovcem hrabošů a schopným likvi
dátorem přezimujících stádií škodlivého hmyzu. Straka svá mláďata
hlídá pečlivě, predátory zahání a troufne si zaútočit i na dravce nebo
kočku, přestože se jindy stane jejich potravou.
V posledních letech představují vážný problém v městských parcích,
na sídlištích i v zahrádkářských koloniích nájezdy divokých prasat.
Zvířata postupně ztrácí obvyklou plachost a při hledání potravy roz
ryjí trávníky, čímž působí značné škody na majetku – měst i soukrom
níků. Přibližovat se k nim není bezpečné, zvláště pokud se jedná o ba
chyni s mláďaty. Od občanů naší městské části jsme dostali zprávy
o výskytu divokých prasat na našem území. Zaznamenali jsme rozryté
trávníky v Centrálním parku i v údolí Motolského potoka. Informace
o jejich výskytu je vždy předávána na Oddělení státní správy lesů, my
slivosti, rybářství a veterinární péče (Odbor ochrany prostředí) Magis
trátu hl. m. Prahy a Mysliveckému sdružení Řeporyje. Tento mysli
vecký spolek obhospodařuje zvěř na převážné části Prahy 5. Myslivci
loví divočáky již několik let. Lov je vázán několika zákony, mnoha
bezpečnostními předpisy a má velmi přísná pravidla. Divočáci jsou
vylákáni pomocí vnadišť do míst, kde je lov stoprocentně bezpečný,
a kde jsou umístěna myslivecká zařízení pro možnost lovu i v zimním
období.
Trvalou součástí mokřadních ekosystémů v řadě oblastí České re
publiky a také často vítanou atrakcí zejména pro rodiny s dětmi se
stala nutrie říční. Pochází z Jižní Ameriky, odkud se dostala jako ko
žešinové zvíře do mnoha oblastí celého světa. Z chovů zvířata unikla
do volné přírody. Nutrie říční je býložravec. Ve volné přírodě se živí
převážně zelenými listy travin na březích vod, ale i zemědělskými plo
dinami. Při dokrmování lidmi zvířata ochotně konzumují vše, co do
stanou. Díky takové péči mohou úspěšně přežít i tuhé zimy a v klidu
se hojně rozmnožovat. Nutrie patří mezi druhy invazivní, se značným
rizikem přenosu nemocí. V Evropě je považována za nežádoucí druh
a je uvedena v Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci, zavlé
kání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Je otázkou
času, kdy se tento druh rozmnoží tak, že se stane obtížným, možná
i nebezpečným elementem, který bude narušovat prostředí lidí i volné
přírody.
Povinnost hubit škodlivé hlodavce je stanovena zákonem o ochraně
veřejného zdraví. Pravidelná dvoufázová deratizace, kterou zajišťuje
odbor životního prostředí, udržuje počet potkanů v naší městské části
na přijatelné úrovni. Potkani jsou mohutnější než krysy. Zbarvením
jsou krysy více do černa, zatímco potkan je spíše šedohnědý až hnědý.
Krysy jsou v Česku poměrně vzácné. Potkani se rychle rozmnožují –
za rok může mít jeden pár až sedmdesát mláďat. Kromě kanalizace
žijí okolo popelnic a v neošetřované zeleni, zkrátka všude tam, kde
lidé vyhazují zbytky jídla. Zvířata neustále migrují, proto deratizéři
umísťují návnady vždy na větší plochu.
Vítanou atrakcí pro rodiny s dětmi je krmení volně žijících vodních
ptáků okolo retenčních nádrží v Centrálním parku – labutí nebo ka
chen, a to především starším pečivem. Pro ptáky ale není vhodné,
může jim způsobit zažívací problémy a kvůli chybějícím živinám a vi
tamínům i tělesné vady. Existují sice vhodné druhy krmiv pro přikr
mování vodního ptactva, ale jakékoli krmivo pro zvířata znečišťuje
veřejná prostranství města. Stává se potravou nežádoucích holubů
a potkanů.
Ve městě také často dochází k neúmyslnému krmení zvířat množ
stvím zbytků jídla okolo popelnic, v keřích, okolo domů. Je zřejmé,
že díky hojnosti jídla pro lidi, dochází k plýtvání a také k neúmysl
nému dokrmování některých živočichů, které bychom ve městě raději
oželeli. Krmení zvířat na veřejných prostranstvích Prahy je zakázáno
obecně závaznou vyhláškou číslo 8/2008 Sb. HMP, o udržování čis
toty. Podle vyhlášky je každý povinen chovat se tak, aby nezpůsobil
znečištění veřejných prostranství, a to i krmivem pro zvířata nebo
zbytky jídla. S dětmi na procházce je tedy vhodnější zvířata a rostliny
jen pozorovat.
Dana Céová
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2021
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Galerie u rybníka aneb Zoo
v Centrálním parku
Městská část Praha 13 podpořila unikátní výstavu na podporu Zoo
Zlín s názvem Galerie u rybníka. Do pomoci zoologické zahradě se
výstavou obrázků chovaných zvířat zapojilo deset našich škol. Okolí
Nepomuckého rybníku ozdobilo více než pět set obrázků, na kterých
mladí malíři zachytili téměř devadesát různých druhů zvířat. Výstavě,

Očkovací centrum na Hůrce
vakcinuje i Pfizerem
Očkovací centrum v Poliklinice Hůrka na Slunečním náměstí se po
intervenci starosty Davida Vodrážky podařilo zařadit na seznam oč
kovacích míst vakcínou Pfizer/BioNTech a obyvatelé třináctky tak
mají komfortní přístup k očkování.
Očkovací centrum v Motole ukončilo činnost, důvodem je přede
vším co nejrychlejší obnovení plného provozu špičkové lékařské péče.
„Po intenzivní komunikaci s koordinátorem očkování pro Prahu se
nám podařilo téměř nemožné – očkovací centrum na třináctce se do
stalo na distribuční seznam i pro vakcínu Pfizer. Z mého pohledu je
více než nutné, abychom pro obyvatele zajistili očkování přímo zde.
Zvlášť teď, když se nemohou registrovat ani v motolské nemocnici. Se
zdravím nelze hazardovat a nemohu tolerovat ani myšlenku, že by se
z očkování dělala politická záležitost. Je třeba zajistit férový a plošný
systém, který další avizované dodávky očkovacích látek spravedlivě
rozdělí. Očkovací centrum v Poliklinice Hůrka je jediné v naší měst
ské části a naši obyvatelé tak budou mít i nadále možnost nechat se
očkovat přímo v místě svého bydliště,“ dodal starosta.
Lucie Steinerová
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která byla k vidění od 15. do 21. května, dominovalo jednapadesáti
hlavé stádo žiraf, ale také méně známí tvorové jako kivi hnědý, kuandu
či bongo. Velkoformátová díla byla umístěna ve vestibulu radnice.
Všechny zúčastněné
třídy se mohly těšit
na odměny. Z vybra
ných obrázků vznikne
unikátní pexeso.
Výstava, kterou si
ve čtvrtek 20. května
prohlédli také starosta
David Vodrážka
a místostarostka
Marcela Plesníková,
potěšila nejen rodiny
s dětmi, ale i řadu ná
vštěvníků, kteří do
parku vyrazili za
sportem či relaxací. Během prvního dne výstavu zhlédlo přibližně
2 000 lidí, ve všedních dnech pak do parku zavítaly školy. Všem ná
vštěvníkům děkujeme za uvědomělé chování s ohledem na současnou situaci.
Organizátory akce byly spolek Biodiverzita, Zoo Zlín a Junák –
Skautské středisko 55 Vatra. Tímto ze srdce děkují panu starostovi
Davidu Vodrážkovi a jeho kolegům za veškerou podporu, díky které
bylo možné tuto výstavu uskutečnit.
Jitka Straková

Žlutá stužka na Slunečním
náměstí
Na travnaté ploše na Slunečním náměstí byla v květnu k vidění vý
stava fotografií Jana Jirkovského s názvem Yellow Ribbon Run aneb
Žlutá stužka v pohybu.
Yellow Ribbon Run neboli Běh se žlutou stužkou spoluorganizují
Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba a nezisková organi
zace RUBIKON Centrum. Cílem projektu je bořit předsudky, dát li
dem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život,
přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti
ve společnosti.
Putovní výstava fotografií informuje veřejnost nejen o projektu sa
motném, ale věnuje se také jednotlivým osobnostem, které jej podpo
rují. Vypráví také poutavé příběhy účastníků, kteří se do Běhu se žlu
tou stužkou zapojili. „Návrat lidí s trestní minulostí do běžného života
je jistě náročným obdobím a děkuji všem, kteří se tomuto společensky
i lidsky závažnému tématu věnují,“ řekl starosta David Vodrážka.
Symbolické vernisáže se zúčastnili starosta David Vodrážka a radní
Aneta Ečeková Maršálová, dále pak ředitelka Probační a mediační
služby Andrea Matoušková, ředitel věznice Ruzyně Tomáš Hůlka,
za neziskovou organizaci Rubikon Centrum Veronika Friebová
a za organizátora Yellow Ribbon Run Markéta Filkuka. Lucie Steinerová
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nestátní službu finančně podpořit. Během posledních měsíců se zapo
jili i do antigenního testování v mnoha místech Prahy i po celé repub
lice a touto cestou jim srdečně děkuji za neuvěřitelné nasazení a poda
nou pomocnou ruku nejen zde na třináctce,“ řekl starosta David
Vodrážka.
Finanční dotace byla použita jako příspěvek na pořízení tří kusů
transportních křesel, tzv. „schodolezů“, pro sanitní vozidla využívaná
ve spolupráci se ZZS hl. m. Prahy především pro imobilní pacienty,
kteří se bez tohoto vybavení do klasických sanitních vozů bohužel ne
dostanou.

Praha 13 podpořila Záchrannou
službu Asociace samaritánů ČR
Naše městská část poskytla dotaci Záchranné službě Asociace samari
tánů ČR – Praha západ. Šekem v hodnotě padesát tisíc radnice po
mohla pořídit tři transportní zdravotní křesla pro sanitní vozy, které
zajišťují mimo jiné přepravu raněných, nemocných nebo imobilních
Pražanů.
Tato křesla jsou součástí sanitních vozů, která používá ve spolupráci
se Záchrannou zdravotnickou službou hlavního města Prahy zejména
na územích metropole a Středočeského kraje.
„Podpora nestátní samaritánské záchranné služby, která pokrývá
naši městskou část, je velmi důležitá. Poslední rok ukázal, jak moc je
zdravotní systém klíčovým sektorem a i proto jsme se rozhodli tuto

Dar z rukou starosty Davida Vodrážky převzali Stanislav Částečka,
ředitel marketingu a kontroly a Marta Mikulecká, finanční ředitelka
Záchranné služby Asociace samaritánů ČR – Praha západ. Lucie Steinerová

slavnostně vyhlásily výsledky Národních cen ČR 19. května 2021.
Jubilejní 20. ročník soutěže měl čtyři kategorie, tj. národní ceny: za
kvalitu v programu START PLUS, za společenskou odpovědnost,
za kvalitu v rodinném podnikání a hlavní kategorii za kvalitu v pro
gramu EXCELENCE, kde ceny s mezinárodním rozměrem získali
podnikatelé a organizace z veřejného sektoru na základě modelu
EFQM. Tedy na základě posouzení toho, jak kvalitně plní potřeby
a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak jsou efektivní,
produktivní a inovativní. Nejprestižnější program EXCELENCE se
týká organizací s robustním systémem managementu s prokazatelně
vynikající výkonností.
Lucie Steinerová

Praha 13 získala první místo
v Národní ceně kvality ČR 2020
Starosta David Vodrážka převzal ocenění za první místo v Národní
ceně kvality České republiky 2020 v programu EXCELENCE. Úřad
městské části Praha 13 navázal na úspěchy z posledních let a je jedi
ným oceněným z řad městských částí, obcí a městských úřadů v ČR,
který si postupně odnesl hlavní cenu za vítězství podle modelu CAF,
modelu EFQM a za společenskou odpovědnost.
„Ceny si velmi vážím a pokládám ji především za ocenění práce ce
lého úřadu. Rok 2020 byl velmi náročný a jsem hrdý na fakt, že jsme
udrželi vysoký standard služeb úřadu i v době covidové a v mnoha
činnostech jsme naopak naši iniciativu i zvýšili. Děkuji touto cestou
především kolegyním a kolegům, kteří na radnici poctivě pracují,“
řekl starosta David Vodrážka.
Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2021
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Praha 13 Vaším objektivem
Už deset let je součástí STOPu rubrika Vaším objektivem. Krásných fotografií nám
přichází skutečně hodně, problém je ale v tom, že každý měsíc můžeme zveřejnit jen
jednu. Tak teď to trochu napravíme a nabídneme vám z našeho archivu pár krásných
snímků letní třináctky.

Anna Vacková

Monika Mejsnarová

V. Vávra
Viktor Škaroupa

Vladimír Jindřich
Barbora Svobodová
František Kocmich

Markéta Dočekalová

Soňa Storová

Vít Fikejzl

Karel Hloušek
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Z VAŠICH DOPISŮ
Vážená redakce STOPu,

ráda bych vaším prostřednictvím vyjádřila velkou pochvalu a zároveň poděkování všem zaměstnancům v Mateřské škole Sluníčko pod střechou, zejména našim paním učitelkám ze Zajíců a Žabek. Protože se tato úžasná
školka nachází v Praze 13, tak si myslím, že tato pochvala potěší i vás
a rádi ji na svých stránkách zveřejníte. Bude to již skoro rok, co syn nastoupil do školky a jsem přesvědčená, že lepší jsme si nemohli přát! Paní
učitelky jsou naprosto skvělé a věnují se dětem ne na 100, ale na 1 000 %.
Tolik péče, pozornosti, zajímavých programů a akcí, motivace, podpory
a hlavně lásky kolik dětem věnují! To je prostě úžasné. I během karantény
on-line formou vymýšlely každý týden zajímavý program a úkoly, které
děti opravdu bavily a nám rodičům tak ulehčily situaci, kdy už opravdu
nebylo lehké děti zabavit nebo najít něco, co by je zabavilo. Syn školku miluje a chodí tam opravdu s radostí. Díky paním učitelkám dělá pokroky po
všech stránkách a já jsem za to, jak úžasné jsou a jak se o děti starají,
opravdu moc vděčná! 
Lenka K.

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

víkendové dny. Objevili jsme tak mnoho hezkých zákoutí Prahy, o kterých
jsme neměli tušení. Proč to píši do STOPu? Aby lidé věděli, že se správnou
motivací a příkladem u blízkých se děti rády hýbají a jsou schopné dobrých
výkonů i v nízkém věku.
Pokud byste to otiskli, budou se děti za odměnu moct pochlubit kamarádům
a inspirovat někoho dalšího.
S pozdravem Lucie Guzyová

Poděkování

U příležitosti mých 80. narozenin jsem dostala od vedení Prahy 13 milé
přání a také dárek. Byla jsem příjemně překvapena a prostřednictvím vašeho časopisu prosím o krátké poděkování.
Díky vedení Prahy 13 za to, že pamatují v tak složité době i na občany
vyššího věku. 
Jarmila Morovicsová

Obešli jsme celou Prahu

Rozhodla jsem se vám napsat, protože jsem moc pyšná na své děti a chtěla
bych, aby lidé věděli, že dnešní děti nejsou líné, jak se často říká. Když se
před časem uzavřely okresy, dostali jsme bláznivý nápad. Rádi s manželem
chodíme a napadlo nás, že když nemůžeme z Prahy, tak jí obejdeme dokola
po hranicích okresu. Přesvědčili jsme i děti, které se pro rodinnou bojovku
také nadchly, motivováni slíbeným pokladem na konci trasy. Chodili jsme
po turistických trasách a během devíti víkendových procházek jsme skutečně
obešli celou Prahu kolem dokola. Dětem je 6 a 9 let a ušly společně s námi
celkem 110 km. Průměrně měla každá trasa 12 km a někdy jsme šli oba

Dobrý den, redakce,

ještě jednou vám chci poděkovat za výhru – vstupenky do botanické zahrady. Ihned jsme je využili, od naší poslední návštěvy se tam hodně změnilo. Zahradu stále vylepšují a modernizují, bylo opravdu co obdivovat.
Krásné jsou i výhledy na Prahu.
S pozdravem M. Sýkorová

VAŠÍM OBJEKTIVEM
Do poslední předprázdninové rubriky
Vaším objektivem jsme vybrali fotografii
pana V. Vávry. Jednak se nám moc líbila
a navíc z ní na nás dýchlo skutečné jaro,
které je letos více než vrtkavé. Teď už se
blíží doba dovolených a prázdnin a i když
by to měla být doba odpočinku, věřím, že
své fotoaparáty odpočívat nenecháte a bu
dete s nimi ve správnou dobu na správném
místě. Už teď se těšíme na zajímavé
snímky, které nejen v Praze 13 pořídíte.
Podaří-li se vám udělat zajímavou foto
grafii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete
nám ji na stop@praha13.cz, rádi ji zveřej
níme. Za všechny snímky, které jste nám
již poslali, nebo je teprve pošlete, vám
mnohokrát děkujeme.
Přeji vám nádherné léto a hodně krás
ných snímků. 
Eva Černá

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2021
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Matematické dovednosti
Deváté ročníky ZŠ Janského se i přes složitou covidovou dobu opět
účastnili celoročního projektu s názvem Matematické dovednosti.
Jeho cílem je hlavně příprava na přijímací zkoušky na střední školy.
Žákům pro úspěšný vstup na střední školy a následné studium posky
tuje jako přidanou hodnotu širokou zásobu matematických nástrojů
k řešení početních operací, algoritmů a dalších metod k řešení úloh.
Opakují veškeré učivo 2. stupně, propojují jednotlivé kapitoly, získávají
nadhled a poznání, že k výsledku lze dojít různými způsoby. Výstupem
je pak projektové portfolio. Matematické dovednosti opět navazují na
systematickou projektovou výuku v naší škole.
Jan Havlíček, ředitel školy

Projekt Open up
Další přípravná třída na Velké
Ohradě
Pro velký zájem bude v ZŠ Janského otevřena druhá třída příprav
ného ročníku. Výuka probíhá podle modifikovaného programu Začít
spolu – Step By Step. Žáci přípravné třídy získají mnoho návyků,
zkušeností a poznatků, které jim usnadní přechod do prvního ročníku
základní školy. U dětí jsou rozvíjeny všechny „soft skills“ pro další
vzdělávání, řečové dovednosti, jemná motorika a další. Tím, že jsou
naši „nulťáčci“ součástí velké školy mají možnost aktivní účasti na
všech akcích školy, jako jsou lyžařské kurzy, školy v přírodě, vánoční
jarmark apod. Dále mohou využívat nepřeberné množství kroužků,
které škola nabízí. Pro bližší informace k přihlášení žáků do přípravné
třídy kontaktujte vedení školy na j.havlicek@zs-janskeho.cz, telefonní
číslo 603 420 514. Na všechny nové žáky se těší zkušený tým
pedagogů. 
Jan Havlíček, ředitel školy

Galerie na plotě
Duben utekl jako voda a s ním skončila naše výtvarná soutěž na téma
Hnízdo, která probíhala v rámci oslav 30 let DDM Stodůlky. Za tu
dobu k nám doputovala spousta krásných a zajímavých děl a my jsme
moc rádi, že je všechny
můžeme vystavit v naší
Galerii na plotě. A protože
obrázků je opravdu mnoho,
určitě se celá naše galerie
krásně zaplní.
Technik, které účastníci
soutěže zvolili, je široká
škála. Přišla k nám díla ve
formě vyfotografovaných
hnízd na stromech, objevily
se různé objekty z přírod
nin, textilií, dokonce z mo
delíny. Oblíbenou technikou byla také koláž a do
konce k nám přišla foto
grafie hnízda vytvořeného ze sladkého cukroví.
Všichni účastníci se za svou snahu a originalitu samozřejmě umístí.
A jelikož jejich práce jsou opravdu různorodé, umístí se také v různo
rodých kategoriích – například hnízdo přírodní, nejbarevnější, nejdi
vočejší, nejměkčí, nejsladší, hnízdo pro nejzajímavějšího ptáčka, nebo
v kategorii koláž.
Mockrát děkujeme zúčastněným umělcům, všemi výtvory se mů
žete kochat v naší Galerii na plotě, kterou jsme umístili, jak název
napovídá, přímo na plot DDM Stodůlky. Všechny soutěžní práce si
můžete prohlédnout při procházce kolem v jakoukoli denní dobu.

Nela Gallatová
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V týdnu od 3. do 7. května pro
běhl v naší ZŠ Klausova pro
střednictvím organizace
AIESEC, největší studenty ří
zené organizace na světě, projekt
Open up. Organizace přispívá
společnou komunikací a dalšími
aktivitami k rozvoji mladých lidí
v mezinárodním prostředí. Pro
pojuje žáky a studenty s meziná
rodními projekty, kde je možné
zjistit více o jiné kultuře a získá
vat další vědomosti a zkušenosti.
Tímto naše škola navázala na
velmi dobré zkušenosti projektu
Edison z minulých let.
Žáci druhého stupně společně se studenty z Indie, Německa nebo
Bulharska měli možnost se prostřednictvím mezinárodního spojení ak
tivně zapojit v anglickém a německém jazyce do témat souvisejících s ná
rodní kuchyní, dopravou, národními svátky jinými školskými systémy...
Všichni zúčastnění včetně vyučujících cizích jazyků si mohli opět
ověřit své znalosti v cizím jazyce a aktivně je během téměř hodino
vých prezentací využít.
Naše škola se bude i nadále aktivně podílet na realizaci podobných
projektů, které napomáhají k aktivnímu rozvoji nejen cizích jazyků,
ale i k předávání dalších informací o životě a kultuře jiných zemí.

Zdeněk Hájovský

Prázdninové cvičení nejen pro děti
Chybí vám i vašim dětem pohyb? Pojďte se s námi o prázdninách roz
hýbat. Sportovní klub Hala Lužiny, Bellušova 1877 pro vás připravil:
• Cvičení rodičů s dětmi – úterý a čtvrtek od 10.00 do 11.00
• Cvičení pro předškoláčky – středa od 16.30 do 18.00
V případě většího zájmu je možnost rozšíření počtu cvičebních hodin.
Cena: 100 Kč/hod.
Přihlášky a informace získáte v průběhu června na tel. 723 060 323,
kolandovadagmar@seznam.cz.
Dáša Kolandová, SK Hala Lužiny

Školní parlament rozjel talkshow

Školička přes „okýnko“
Oblíbené programy Školiček pro budoucí žáky 1. tříd pokračovaly za
čátkem měsíce května. Otevřené „okýnko“ v ZŠ Klausova tentokrát
zvalo do školní cvičné kuchyňky hned dvakrát – 4. a 5. května. Malí
kuchtíci doma a paní učitelky Diana a Mily ve škole společně přes
„okýnko“ počítače chystali smějícího se smajlíka. Na celozrnný chlebí
ček připravili chutnou sýrovo-šunkovou pomazánku a dozdobili čers
tvou zeleninou smajlíkovský obličej. Malí předškoláčci podle pokynů
paní učitelek pojmenovávali jednotlivé potraviny a také kuchyňské vy
bavení potřebné k vaření, do předem zaslaných pracovních listů pak
vybarvovali písmenka abecedy.
I na dálku jsme viděli, jak děti vaření baví, někde malinko pomáhali
rodiče nebo sourozenci. Prostě vaření a společné stolování je prima
a „abeceda“ na talíři chutná.
Ve druhé části Školičky měli rodiče možnost zeptat se zástupkyně
ředitele Heleny Hejnové a vedoucí vychovatelky Lenky Třešňákové
na vše, co je zajímalo z každodenního života školy – výuka, školní
akce, provoz družiny a jídelny, organizace prvních zářijových dnů
v 1. ročnících apod.
Z hygienických důvodů jsme se nesešli ve škole, ale přes „okýnko“
počítačů. Nevadí – užili jsme si to my i děti a všem děkujeme za pří
jemnou atmosféru. Více na www.klausovazs.cz.
Lenka Třešňáková

Umíte vařit anglicky?
V rámci distanční výuky anglického jazyka probírali šesťáci ze ZŠ
Mládí výrazy související s vařením. Poněkud nezáživnou mluvnici
o počitatelnosti a nepočita
telnosti podstatných jmen
si zpestřili recepty v anglič
tině. Jednotlivá jídla pak
museli krok za krokem
sami uvařit. To bylo pro
některé možná nesnadné,
protože vařili poprvé v ži
votě. Měli však úkol ještě
ztížený – při celém procesu vaření museli vše komentovat anglicky
na kameru, pokrm pak naservírovat a ochutnat!
Dost se u tohoto video projektu nasmáli. Někteří vařili dvakrát,
protože při prvním pokusu na něco zapomněli nebo svůj komentář
popletli. Je možné, že někteří z nich teď chvíli nebudou chtít vidět své
oblíbené jídlo. Jiní poprvé nakrmili celou rodinu. Jedné dvojici během
natáčení upadl mobil a teprve na konci děvčata zjistila, že druhou
půlku mají natočenou vzhůru nohama! Někdo pak zápasil se střihem
a odesláním svého videa.
Všichni se ale určitě naučili mnoho nového. Procvičili si slovní zá
sobu, zjistili, že vaření zase není taková věda a našli ve svých rodičích
a sourozencích talentované kameramany, střihače, ochotné jedlíky
a hlavně pomocníky, kteří je s láskou podpořili v jejich snažení.

Doubravka Matulová, vyučující angličtiny

I když by se mohlo zdát, že školní parlament jen těžko zvládne praco
vat v době distanční výuky, děti z FZŠ prof. Chlupa vás přesvědčí
o opaku. Parlament 1. i 2. stupně pořádá pravidelné on-line schůzky,
vymýšlí nejrůznější aktivity a potom je také realizuje.
Žáci z parlamentu 2. stupně spolu s paní učitelkou Petrou Rajtrovou
se na konci února rozhodli zpříjem
nit sobě i všem ostatním lockdown
a začali pořádat on-line besedy na
zvané Talkshow z Chlupovky. Hosty
těchto besed byli žáci, učitelé, asis
tenti i rodiče, kteří mají zajímavé
koníčky nebo zážitky. Prvním hos
tem byla paní ředitelka Zuzana
Majstrová, která vyprávěla o pobytu
v Indii, USA a Velké Británii. Dal
šími byli úspěšné gymnastky, závod
níci v rychlostní kanoistice či
golfisté. V jiném pořadu se poslu
chači dozvěděli o chovu morčat, vý
cviku asistenčních psů, americkém
a australském školství nebo o vzniku
a vývoji blues.
Další aktivitou druhostupňových
žáků zapojených ve školním parla
mentu je pomoc seniorským organizacím, díky čemuž se navázala
spolupráce s organizací Moudrá sovička. Začátkem května se třinácti
členný tým dobrovolníků pustil do akce v Domě třetího věku Zity
Kabátové. Děti sázely, plely, stříhaly keře a hrabaly suchou trávu.
Odměnou za práci jim byl dobrý pocit a malé občerstvení.
Poslední aktuální výzvou je Běh pro paměť národa. Spolužáci vy
zvali všechny děti, aby si šly zaběhat, pomocí jakékoli aplikace změřily
svůj výkon a výsledek nahrály do aplikace Iron Time. Za každý kilo
metr darují partneři akce Paměti národa jednu korunu.
Nezahálel ani školní parlament 1. stupně. Zástupci jednotlivých tříd
spolu s panem učitelem Františkem Žákem, vedoucím parlamentu pro
1. stupeň, se pravidelně on-line potkávali, debatovali a také vymýšleli
nejrůznější aktivity. Trápí je třeba nepořádek na záchodech a chtějí ho
řešit plakáty s humornými slogany. Doufají, že takto pomohou ovliv
nit některé děti, aby naše společné prostory nevyužívaly pro své tvořivé
nápady.
V tomto roce už se dětem z prvního stupně podařilo přispět k ze
fektivnění front při čekání prvních a druhých tříd na oběd nebo do
hodnout s paní ředitelkou řešení některých problémů – používání
vlastní citlivé dezinfekce nebo otevření oken v prostorách šaten pro
snazší komunikaci dětí s rodiči. Děti z parlamentu se dále zapojí do
příprav rekonstrukce zahradních pozemků v okolí školy a do realizace
programu Skutečně zdravá škola. 
Za školní parlament Kristýna Krečová

Vědomostní soutěže proběhly
on-line
I v nestandardním školním roce 2020 – 2021 proběhly v ZŠ Janského
vědomostní soutěže – olympiáda v českém jazyce a zeměpisná olym
piáda. Školního kola olympiády v českém jazyce se v listopadu on-line
účastnili žáci 9. tříd. Nejlepší řešitelé Jan Bartošek a Petr Kmoch po
stoupili do dalšího kola a své schopnosti poměřili se žáky základních
škol Prahy 13. Poděkování a velká gratulace patří Petru Kmochovi,
který získal v tomto oblastním kole 1. místo.
V polovině ledna proběhlo on-line školní kolo Zeměpisné olym
piády. Do okresního kola postoupili žáci 6. – 9. ročníku a obsadili
všechny soutěžní kategorie. Velkým úspěchem bylo 3. místo Samuela
Kašpara ze 6. třídy. Budeme držet palce, aby byli úspěšní i v dalších,
již krajských kolech olympiád, která proběhla 17. března a 6. dubna
2021 stále on-line formou. Na výsledky netrpělivě čekáme.

Jan Havlíček, ředitel školy
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2021
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Duben ve školní družině
Jaro konečně začíná vítězit nad zimou a my můžeme trávit čas venku
a pozorovat probouzející se přírodu. Navštívili a propátrali jsme park.
Pozorovali jsme v něm rozkvétající narcisy, tulipány, modřence... Ob
jevili jsme i bylinkový záhonek a na malém skrytém jezírku krásnou
slípku zelenonohou s mláďaty.
Nezahálíme ani ve třídě. Tvoříme a zkrášlujeme si chodby naší ZŠ
s RVJ Bronzová a jde nám to opravdu skvěle. Protože jsme tento mě
síc pozorovali přírodu a vše živé, udělalo nám radost, že můžeme pod
pořit i zvířátka v zoologické zahradě ve Zlíně. Stačilo namalovat naše
oblíbené zvíře, odeslat a tím přispět na jejich krmení. Už se těšíme, co
všechno nám přinesou další měsíce.
Za děti a paní vychovatelky ŠD Jana Hegarová

Florbalisté se vrací ke společnému
trénování
Po dlouhých týdnech a měsících, kdy se malí florbaloví Panteři vídali
jen přes webkamery svých počítačů a mobilů, se zkraje května k jejich
velké radosti konečně uskutečnil návrat ke společnému trénování. To
sice v době vzniku tohoto článku probíhalo výhradně venku na veřej
ných hřištích, i tady ale kluky a holky se šelmou na dresu můžete vídat
běhat s florbalkou a míčkem. Všichni totiž věří, že se brzy vrátí také
do hal a tělocvičen, aby se společně připravili jak na letní turnaje, tak
i začátek nové, snad už ničím nepřerušené soutěže. Pravidelnou dávku
jejich radosti můžete vídat i na klubových sociálních sítích – tedy
Instagramu a Facebooku Panthers Praha.
Tomáš Pauček

Dílny tvořivosti pomáhají
klientům i na dálku
Poslední rok byl v mnohém jiný snad pro každého z nás. Naše životy
ovlivnil ve všech směrech. Organizace Dílny tvořivosti, o.p.s., poskytuje
už 18 let služby lidem s různou
kombinací diagnóz a lidem po
poškození a poranění mozku.
Cílová skupina se nám rozrůstá
o lidi s poruchou autistického
spektra a dalšími psychiatrickými
diagnózami.
Doba příliš nepřeje skupino
vým aktivitám, proto jsme pro
vás připravili alternativní způsob
pomoci. Na našich webových
stránkách www.navraty.info a Fb
@DilnyTvorivosti každý týden
sdílíme praktická cvičení a ná
měty pro trénink kognitivních
funkcí, arteterapeutické tvoření
a nácvik relaxačních či jednodu
chých meditačních technik. In
formace jsou k dispozici nejen
našim klientům, jejich blízkým,
pečujícím, ale také širší veřejnosti
a třeba i dalším poskytovatelům
služeb. Věříme, že zejména poby
tové služby a jejich personál uvítají každou formu výpomoci s přípra
vou programu.
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat. Budeme rádi i za
zpětnou vazbu, zda se vám naše nabídka líbí a jaké další potřeby máte.
Jsme tu pro vás na e-mailu dilny_tvorivosti@seznam.cz nebo na
tel. 774 372 796. Najdete nás na adrese: Podskalská 1252/24,
128 00 Praha 2.
Jitka Častulíková
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Sportem ku zdraví
Konečně jsme se dočkali. Aktuální situace se začíná snad blížit nor
málu, takže konečně došlo na rozvolňování přísných opatření. S tím
souvisí i pozvolné otevírání sportovišť, sportovních center a dalších tě
lovýchovných služeb. Multifunkční sportovní centrum Jeremi sídlící
ve Stodůlkách nabízí širokou škálu sportovního vyžití nejen pro do
spělé, ale i děti z městské části Praha 13. Díky aktuálním opatřením se
mohou děti vrátit ke svým oblíbeným kroužkům a sportovním školič
kám. Na léto se chystá velký počet příměstských táborů zaměřených
na konkrétní sporty (badminton, squash, stolní tenis, beach, mma)
a také všeobecných, kde si děti vyzkouší spoustu různých aktivit. Pro
dospělé je znovu otevřeno mimo jiné i beach volejbalové centrum na
Ovčím hájku, kde díky svému přírodnímu a klidnému zázemí člověk
úplně zapomene, že se nachází v panelákovém vnitrobloku. Může tak
přijít sportovat a relaxovat zároveň. Všichni pevně doufáme, že se ak
tuální stav bude jen lepšit a lidé tak budou moci opět věnovat volný
čas a energii především svému zdraví. Více na www.jeremi.cz.

Magdaléna Janečková

Letní EDU kempy – prázdninová
novinka
Dům dětí a mládeže Stodůlky ve spolupráci se základními školami
Prahy 13 připravil v době letních prázdnin Letní EDU kempy 2021.
Jejich hlavním smyslem je, aby si děti z jednotlivých aktivit odnesly co
největší množství nových
poznatků a dovedností
a přitom si prostřednic
tvím různých interaktiv
ních aktivit, her a soutěží
užily i pestrou zábavu.
Našim cílem není děti
v době prázdnin pouze
klasicky učit a doplnit tak
zameškané učivo z čes
kého jazyka nebo mate
matiky. Plánujeme se
soustředit na čtenářskou,
mediální a jinou gramot
nost, logické myšlení či
myšlení ve variantách,
ekologii, přírodu, zdravý
životní styl, osobní rozvoj, komunikační a další sociální dovednosti...
Aktivity budeme realizovat v souladu s principy zážitkové pedagogiky
a s důrazem na propojení mezipředmětových vztahů.
Kempy budou probíhat v prostorách partnerských základních škol
Prahy 13, ve školních zahradách, na hřištích a sportovištích, v okolní
přírodě nebo v Centrálním parku. V průběhu srpna budeme za fi
nanční podpory městské části Praha 13 a MŠMT realizovat celkem
deset Letních EDU kempů. Ty jsou určené zejména dětem I. stupně
základních škol ohrožených školním neúspěchem. Pro děti bude
mimo jiné zajištěna i strava (oběd a 2 svačiny). V případě obdržení
dotace ze strany MŠMT budou kempy pro účastníky zcela zdarma.
Program připravili zkušení pedagogové škol ve spolupráci s peda
gogy volného času a lektory zájmových kroužků DDM Stodůlky.
Učebnice děti rozhodně potřebovat nebudou, ale vědomostí a zážitků
si určitě odnesou mnoho.
Více informací můžete získat u Michaly Štěpánkové na e-mailu:
tabory@ddmstodulky.cz, tel. 602 487 410, nebo se zeptejte ve škole,
kterou vaše dítě navštěvuje.
Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky

Prázdninové kurzy českého jazyka
Kurzy českého jazyka jsou určeny pro děti migrantů z třetích zemí
a občany EU z městské části Praha 13. Probíhají v rámci projektu
Společná adresa – Praha 13 financovaného Ministerstvem vnitra
České republiky a spolufinancovaného městskou částí Praha 13.
• Fakultní základní škola Mezi Školami – 16. 8. – 27. 8.
Kurz probíhá od 8.30 – 11.30 ve dvou rovinách: základní komuni
kační dovednosti v českém jazyce a doučování a procvičování české
gramatiky. Je určen žákům – cizincům od 6 do 13 let. Má za cíl zlepšit
komunikaci a porozumění žáků v českém jazyce a umožnit úspěšné
zvládnutí školní docházky.
Strava není zajištěna.
S sebou: přezůvky, psací potřeby, pastelky, linkovaný sešit, svačinu
a pití.
Kontakt: Anna Vaculíková, vaculikova@fzsmeziskolami.cz
• Fakultní základní škola Trávníčkova 1774 – 16. 8. – 20. 8.
Kurz pro žáky a předškoláky ze škol Prahy 13 probíhá od 8.00 do
12.00 (sraz v 8.00 před školou). Čeká je opakování učiva, sport, výlety,
malování, seznámení se s českými pohádkami a literaturou.
S sebou: psací potřeby, linkovaný sešit, blok na kreslení, přezutí a sva
činu.
Kontakt: Helena Bumbálková, bumbalkovah@seznam.cz
Více o prázdninových kurzech se dozvíte také na www.praha13.cz
a na webu pořádajících škol.
Veronika Hájková

Ohlédnutí za hrou soví100pou
Od února do konce dubna probíhala v DDM Stodůlky hra soví
100pou. Trvala 3 měsíce a úkolem každého soutěžícího bylo nasbírat
co nejvíce sovolepek do hrací karty. Lektoři domu dětí kromě své
obvyklé činnosti připravili aktivity, kterých se mohly zúčastnit celé
rodiny.
Každý měsíc DDM představil jednu svou část. Únor patřil Oddě
lení zájmového vzdělávání pro oblast předškolního kurikula a aktivit
pro rodiny s dětmi. Celý měsíc byl věnován tématu Masopust. Děti
si mohly i s rodiči projít dvě masopustní poznávací stezky nebo se zú
častnit masopustního karnevalu. Březnové aktivity připravilo Oddě
lení zájmového vzdělávání pro oblast Art aktivit, techniky a robotiky.
Tématem tohoto měsíce bylo Hnízdění, které se promítlo do výtvar
ných, hudebních, divadelních i technických aktivit. Soutěžící tak měli
možnost zúčastnit se šifrovací hry Po 13. rovnoběžce, hudební a vý
tvarné soutěže. V dubnu rozpohybovalo Oddělení zájmového vzdělá
vání pro oblast tance, sportu, přírodních věd a ostatních aktivit
každého, koho zaujalo téma Retrohrátky.
Jednou z aktivit v květnu byla Taneční soutěž pro celou rodinu on-line.
Soutěžit mohli jednotlivci, skupiny, a dokonce i rodiny, a to v různých
věkových kategoriích. Soutěžící zaslali celkem 30 videí a věk dětí byl
3–19 let. Vyhlášení výsledků proběhlo 28. 5. formou video reportáže
na našich webových stránkách a Facebooku. Zaslaná videa hodnotil
tým tanečních lektorů z DDM, hodnotila se především choreografie,
hudba, umělecký projev a v neposlední řadě i vhodně zvolený kostým.
Další pohybovou aktivitou byly Retrohrátky, kdy si děti měly mož
nost vyzkoušet, jaké hry hráli jako děti jejich rodiče. Do soutěže tak
přišla videa, jak se děti naučily skákat gumu či panáka, hrají kuličky
nebo třeba školku s míčem.
Lektorky Vědy Z – Příroda a Pokusy by rády poděkovaly všem řeši
telům, kteří neváhali a s velkým nasazením luštili náš Interaktivní kvíz
s Vědou Z pro celou rodinu. Ten byl plný hádanek, otázek, přesmyček
a zájemci si vyzkoušeli i několik pokusů. Do kvízu se zapojilo velké
množství řešitelů různého věku. Za správně vyplněné odpovědi získali
sovolepku do své hrací karty soutěže soví100pou.
Všechny karty, které soutěžící odevzdaly do 14. 5., byly následně
27. 5. slosovány a už teď známe šťastné vítěze. Záznam losování je
opět k dispozici na webu i Facebooku.
Doufáme, že naše soutěž byla pro všechny zájemce v této nelehké
době příjemným zpestřením. Nezbývá než udělat za celou soutěží
pěknou tečku, proto vás srdečně zveme na akci „Soví stezka“, která se
uskuteční na Den dětí 1. 6. v Centrálním parku a okolí. Všechny důle
žité informace najdete na www.ddm100dulky.cz/30let.

Marie Haklová a Kamila Batista Tabera
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Kam o letních prázdninách
Už víte, jak dětem zpříjemnit letní prázdniny, které se pomalu blíží? Letos
by si opravdu zasloužily, aby spolu se svými vrstevníky zažily něco výji
mečného. Možná se rozhodnete pro některý z příměstských nebo poby
tových táborů, jejichž nabídku vám již tradičně na stránkách STOPu
přinášíme.

Příměstský tábor Ořech

Na srpen připravil spolek Včelín Ořech pro děti ve věku od 6 do 12 let
již tradiční příměstské tábory. Od 7.00 do 17.00 si děti užijí pestrý
program v přírodě. Tábory jsou zaměřeny na jejich celkový rozvoj. Vy
zkouší si svoji kreativitu, zasportují si, zazpívají a zažijí plno dalších
zajímavých společných aktivit. Každý turnus je jiný, zaměřený na jiné
téma. Vše probíhá pod vedením zkušených instruktorů.
• 2. – 6. 8. – Zvířátka a kytky (týden s živými zvířátky a rostlinami)
• 9. – 13. 8. – Záchranáři (poznávání a vyzkoušení různých záchranář
ských profesí)
• 16. – 20. 8. – Velká show (Filmaři a herci)
• 23. – 27. 8. – Šampióni (v dalších veselých neolympijských disciplí
nách)
• 30. – 31. 8. – Kuchaři (a ochutnávači)
Přihlášky přijímáme v pořadí, ve kterém nám dorazí až do zaplnění
jednotlivých turnusů. Podrobné informace o všech turnusech, jejich
témata, termíny a přihlášky naleznete na www.vcelinorech.cz, ptát
se můžete také na vcelinorech@gmail.com.

Příměstský basketbalový kemp Summer Basketball

V prvním prázdninovém týdnu od 5. do 9. července pořádá BA Sparta
Praha ve sportovním areálu ZŠ Jana Wericha v Řepích již pátý ročník
příměstského basketbalového kempu pro děti pod názvem Summer
Basketball. Kemp je určen dětem od 7 do 13 let (roč. 2013 až 2008)
a je pro pokročilé, začátečníky i úplné nováčky, kteří si chtějí basketbal
zatím jen vyzkoušet. Zejména u nejmladších dětí je sportovní program
kempu zaměřen na více míčových sportů a všeobecnou sportovní prů
pravu.
Summer Basketball je jedinečný příměstský basketbalový kemp, který
není jen o basketu, ale také o zábavě, kamarádech a týmové spolupráci.
Program kempu probíhá každý den od 8.00 do 17.00. Dopoledne je
zaměřené na zlepšení basketbalových a sportovních dovedností a je
organizováno po malých skupinkách pod vedením zkušených trenérů
z různých basketbalových klubů. Vedle basketbalu se děti zlepšují také
v atletických dovednostech a všeobecné pohybové průpravě. Polední
klid pak patří oblíbené tematické celotáborové hře, ve které jsou děti
rozděleny do soutěžních týmů a plní různé úkoly nesportovního cha
rakteru. Odpoledne je ve znamení basketbalových zápasů a také nej
různějších sportovních soutěží a her.
Všechny potřebné informace o kempu včetně on-line přihlášky nalez
nete na webových stránkách www.summerbasketball.cz.

Prázdniny s Harry Potterem

Spolek Duha Sedliště pro vás také letos připravil a organizačně zajistil
letní tábor na Sázavě, který se, pokud se epidemiologická situace v ČR
nezhorší, uskuteční v termínu 31. července do 14. srpna a to i za zpřís
nění hygienických požadavků na organizaci a provoz. Celotáborová hra
bude Harry Potter. Aktuality budou zveřejněny na www.sedliste3.cz.
Na všechny se moc těšíme a léto si užijeme, protože „Kdo si hraje,
nezlobí!“ Za Spolek Duha Sedliště Hosyro, hlavní vedoucí tábora.
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Léto s domem dětí

Dům dětí a mládeže Stodůlky obohatil tradiční nabídku letních
táborů o několik novinek.
• 9. – 15. 8. Tábor na tajuplném hradě Hauenštejn
Je určen dětem ve věku 9 – 13 let. Na táboře se sejde Gargamelova
parta, která zažije nejedno dobrodružství spojené s odhalením hrad
ního tajemství ukrytého v únikové hře, šifrách, pověstech a dalších
povídačkách o hradních strašidlech. Hrad (https://hornihrad.cz) je
obklopen hezkou a bohatou přírodou, a tak nebude chybět ani sporto
vání a pobyt na zdravém vzduchu, výprava do minulosti, hradní zví
řata, noční hra a mnoho dalšího. Zpestřením bude i podívaná na
fireshow, šermíře či kejklíře a ochutnávka lukostřelby. Ubytování je
zajištěno přímo v hradních prostorech.
• 25. 7. – 1. 8. Tábor Barevný les
Místem konání je Benátecká chalupa v Rokytnu. Zájemce zavede do
tajemného lesního světa. Žije v něm spousta zajímavých kouzelných
postav – víly, skřítkové, ježibaba, hejkal a další stvoření. Setkání s nimi
může inspirovat k tvoření a vytváření malých přírodních uměleckých
děl. S lesními bytostmi lépe splynou a inspiraci rychle získají ti, kteří
si vyrobí vílí či jiný kouzelný kostým a pod jasnou noční oblohou si za
tancují. Dary lesa jsou bezedné, plné energie a přírodní krásy a určitě
najdou své využití při práci s barvami, korálky, ovčím rounem, drátem,
vlnou či látkami. Kreativní týden plný tvoření, her, sportování a další
zábavy zakončíme barevnou vernisáží v přírodě.
V táborové nabídce DDM Stodůlky najdete i naše další tradiční letní
tábory:
• 16. – 25. 7. Hudební tábor s čarodějnickou tématikou
• 16. – 23. 7. Sportovní tábory pro starší a mladší děti
• 31. 7. – 7. 8. Tábor pro malé Šmoulíky
Ani letos v létě nebudou chybět tři turnusy oblíbených mezigenerač
ních táborů pro rodiny s dětmi.
Pokud si nevyberete z výjezdních táborů, tak vám nabízíme celou škálu
příměstských táborů se sportovní, taneční, uměleckou, divadelní, jazy
kovou a další tématikou.

Podrobnější informace o všech táborech včetně možnosti on-line
přihlášení najdete na www.ddmstodulky.cz nebo pište na e-mail:
tabory@ddmstodulky.cz.

Nabídka letních táborů SK Hala Lužiny

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

• 10. – 17. 7. Sportovní tábor – Štědronín
• 3. – 13. 8. Sportovní tábor – Brusov
Sportovní tábory pro samostatné děti ve věku od 5 do 12 let, které
rády sportují, chtějí se zdokonalovat ve svém oblíbeném sportu a rády
si vyzkoušejí něco nového. Základ programu tvoří individuální a ko
lektivní sporty. Děti mají možnost vyzkoušet si mimo jiné i netradiční
disciplíny – paddleboardy (pouze Štědronín), lukostřelbu, lanové akti
vity, slack linu, softball, frisbee nebo orientační běh. Nebudeme ale žít
jen sportem, čeká nás i celotáborová hra, strategické hry v lese, letní
kino, taneční párty, výlet do okolí, tvořivé aktivity nebo osvojování tá
bornických dovedností.
Sportovní rekreace pro rodiče a prarodiče s dětmi ve věku od 2 do
10 let (lze přihlásit i samostatné děti).
• 3. – 10. 7. Štědronín
• 17. – 24. 7. Štědronín
Rádi sportujete, aktivně trávíte dovolenou vy i vaše děti? Chcete po
znat nové kamarády a spoluhráče? Jste pokročilejšího věku, ale chcete
se udržovat v kondici a zároveň trávit volný čas s milovanými vnou
čaty?
Sportovní program dětí a dospělých probíhá částečně odděleně a čás
tečně společně. Jeho činnost bude přizpůsobena věku a zkušenostem.
V druhé části dne budeme mít společný program rodičů/prarodičů
s dětmi. V ceně je ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích nebo
chatkách, strava 5x denně (bez příplatku lze zajistit speciální dietní
stravu), pitný režim, odborné vedení zkušenými instruktory, zapůjčení
sportovního vybavení, potřeby pro táborový program... Doprava je
vlastní.
Přihlášky a informace naleznete na www.sporttabory.cz.

Veselá věda

Příměstské tábory Veselé vědy s programem uvnitř i venku se letos
konají od 8.00 do 16.00 v ZŠ Klausova (nejen pro děti z této školy).
Jsou určené pro děti od 6 do 12 let. Každý rok nová a vlastní metodika.
Účastníci se mohou těšit na výlety za přírodou, zábavou a poznáním.
Nebude nouze o experimenty a zkoumání přírody. Děti si mohou užít
týden, kde se budou věnovat zkoumání běžných jevů kolem nás, ověřo
vání svých teorií i vyrábění nejrůznějších vědeckých hraček. Protože
jde ale o čas prázdninový, bude prostor i na hry, kamarády, odpočinek
a legraci. Přihláška on-line na www.veselaveda.cz. Připojte se k řadě
mladých badatelů, kteří od roku 2011 prošli našimi tábory, projekto
vými dny nebo kroužky.

Prázdniny s robotikou

Sportovní tábory i rekreace

Preferujeme malé, rodinné tábory, kde děti mají možnost navzájem se
poznat, stát se osobnostmi a najít si opravdové kamarády.

V době letních prázdnin pořádáme několik příměstských táborů ve
FZŠ Trávníčkova 1744 a letní pobytový tábor v Loutí na Slapech.
Děti se na nich mohou seznámit s různými roboty a programováním.
Také budeme hrát hry a chodit na výlety.
• 3. – 16. 7. Detektivové
Letní pobytový tábor v RŠS Loutí, Slapy, je určen pro děti od 8 do
16 let. Kromě běžného táborového programu (sportovní soutěže, kou
pání, hry...) se děti mohou těšit na výlety, na každodenní výuku na po
čítači – programování, robotiku apod. Čeká je celotáborová hra
Detektivové (píše se rok 1921...)
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2021
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• Squashový kemp: 26. – 30. 7. a 23. – 27. 8.
• Stolní tenis kemp: 26. – 30. 7. a 23. – 27. 8.
• MMA kemp (pro děti 7 – 14 let): 19. – 23. 7. a 16. – 20. 8.

• 26. – 30. 7. Hrajeme si s roboty
Příměstský tábor je určen dětem od 7 do 10 let. Pronikneme do tajů,
které obklopují základy robotiky a ukážeme si, jak se roboti angažují
v našich každodenních životech – to všechno formou her a za pomoci
robotů, které sami dokážeme zkonstruovat. Vše proložíme venkovními
aktivitami a robotickými hrami.
• 26. – 30. 7. Legoroboti na prázdninách
Příměstský tábor je určen dětem od 11 do 15 let, které mají rády lego,
počítače a rády rozhýbávají věci. Postavíme mnoho zajímavých robotů,
se kterými budeme závodit, kreslit, či je povedeme do boje. Zdokona
líme své konstruktérské schopnosti a potrénujeme logické myšlení bě
hem programování. Vše proložíme aktivitami venku – výlety a hry.
• 23. – 27. 8. Prázdniny s Baltíkem
Tradiční příměstský tábor pro děti od 7 do 14 let. Ukážeme si progra
mování v různých programovacích jazycích a představíme si roboty,
s kterými pracujeme v kroužcích. Vše proložíme venkovními aktivi
tami – výlety, hry venku.
• 23. – 27. 8. Robotika s Matyldou
Příměstský tábor pro děti od 10 do 15 let. Postavíme humanoidního
robota se jménem Matylda v životní velikosti desetiletého dítěte. Bu
deme sestavovat díly z 3D tiskárny a přidávat k nim silné servomotory,
které bude ovládat několik desek Arduino. Nakonec všechno zapojíme
a naprogramujeme tak, aby robot dokázal samostatně chodit.
Více informací na https://tib.cz/tabory.

Hudba nebo pohyb? Obojí!

Přihlaste děti na nový příměstský tábor KD Mlejn. Lektoři připravují
v týdnu od 12. do 16. 7. první ročník hudebního příměstského tábora
s tanečně-cirkusovými prvky – se zaměřením na rozvoj hudebního
talentu, základy nového cirkusu a jednoduché taneční choreografie.
Páteční odpoledne bude patřit slavnostnímu vystoupení pro rodiče
a přátele. Pokud má vaše dítě kladný vztah k hudbě, hudební cítění
nebo v ideálním případě ovládá základy hry na hudební nástroj, zpří
jemněte mu hudebku pohybem. Hravou a zábavnou hudební část tá
bora zajistí zkušení lektoři Lucie Silkenová, Monika Sonk a Jan
Rezek, žonglování, hrazdu a pozemní akrobacii děti naučí Zuzana
Drábová a taneční choreografie doplní Michaela Stará. Pro více
informací o táboře kontaktujte Lucii Rezkovou na e-mailové adrese
lucie.mlejn@gmail.com.

Prožijte léto s Jeremi

Multifunkční sportovní centrum Jeremi sport ve Stodůlkách vám na
bízí celou řadu letních sportovních příměstských táborů a kempů.
Není-li uvedeno jinak, jsou tábory a kempy určeny dětem ve věku
od 6 do 15 let.
Sportovní příměstské tábory
• Kmeny velkého totemu: 12. – 16. 7., 26. – 30. 7., 9. – 13. 8.
a 23. – 27. 8.
• Ve stínu pyramid: 19. – 23. 7., 2. – 6. 8. a 16. – 20. 8.
Cena je 3 690 Kč (v ceně je zahrnuto stravování 3x denně a pitný
režim).
• Badmintonový kemp: 12. – 16. 7. (open), 2. – 6. 8. (fyzička),
16. – 20. 8. (open) a 23. – 27. 8. (herní příprava)

16

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

• Beach volejbal kemp: 19. – 23. 7.
Cena všech kempů je 4 490 Kč (v ceně je zahrnuto stravování 3x
denně a pitný režim).
Přihláška je ke stažení na www.jeremi.cz, info@jeremi.cz nebo se lze
přihlásit osobně v recepci Jeremi sport, Jeremiášova 2581/2, Stodůlky.

Tábor Pohoda 2021

Letní tábor Pohoda 2021, jehož hlavním pořadatelem je Asociace pro
volný čas, sport a kulturu, z.s., se uskuteční ve dnech 18. – 31. 7. Na tá
borovou základnu do jižních Čech – na krásné místo u řeky Dračice –
jezdí účastníci tábora už přes dvacet let. Stany jsou s podsadou, strava
je zajištěna v jídelně.
K dispozici je vlastní
hřiště obklopené příro
dou, blízký les nabízí
možnost pořádání růz
ných her a akcí, napří
klad realizaci stromo
lezectví. Letošní tábor,
koncipovaný jako ro
dinný s omezenou ka
pacitou 48 dětí, je
pojatý ve smyslu out
dooru a sportu, samo
zřejmě s ohledem na
počasí a věk účastníků. Letošní novinkou je například výkonný projek
tor, takže po aktivním dni si děti užijí letní kino, tou další je, že mobily
a tablety necháme doma.
Pokud se dětem nechce na dva týdny od rodičů, mohou ve dnech 
16. – 20. 8. zvolit i příměstský tábor v ZŠ Kuncova, který vedou spor
tovci, takže se děti určitě nebudou nudit. Více informací najdete na
www.taborpohoda.cz a www.judobivoj.cz v sekci akce. Na webu jsou
také podmínky, cena a program.
Připravila Eva Černá

HASIČSKÉ OKÉNKO
dvou vchodů, byl pro ně připraven evakuační autobus. Některé osoby
opustily byty ještě před příjezdem hasičů. Hasiči nasadili celkem čtyři
vodní proudy, dva vnitřkem budovy a dva přes výškovou techniku.
Zveme všechny děti, maminky, babičky, tatínky i dědečky na Dětský
den, který proběhne formou „pohádkového lesa“. Přijďte si užít spo
lečně se svými dětmi odpoledne plné zážitků a zábavy. Pokud to si
tuace dovolí, budeme se na vás těšit v neděli 6. června od 14 hodin
u hasičské zbrojnice v Tlumačovské ulici. Na programu jsou soutěže
pro děti, malování na obličej nebo výstava hasičské techniky. Občerst
vení je zajištěno.
Na závěr vám jménem SDH přeji příjemné prožití času prázdnin
a dovolených, zachovejte nám přízeň a snad se po prázdninách
setkáme v lepších časech.
Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Konečně vás zveme na první letošní akci
Nuda? Na tu nemáme čas

Naše jednotka ukončila na konci března čtyřiadvacetihodinové služby,
které zabezpečovaly akceschopnost pražských hasičů z důvodu snížení
stavů v době pandemické situace. Za uplynulé období byla naše jed
notka vyslána k devíti událostem. Šlo o tři technické zásahy – únik
ropných látek nebo čerpání vytopeného sklepa. Ve středu 5. května za
sahovali hasiči v souvislosti se silným větrem na území hlavního města
u deseti událostí. Jednalo se o popadané nebo vyvrácené stromy. Vyjíž
děla i naše jednotka, konkrétně k Mateřské škole Barvička na Velké
Ohradě, kde naštěstí nedošlo ke zranění. Nebezpečný stav po poryvu
větru byl odstraněn. Ostatní zásahy byly u požárů. Ten největší byl
v sobotu 24. dubna v ulici Kroftova v Praze 5 u požáru střechy čin
žovního domu, kde od 3.43 hodin zasahovalo pět profesionálních
a čtyři dobrovolné jednotky. Plameny zasáhly střechu v délce asi
30 metrů v plném rozsahu. Jednotky evakuovaly obyvatele domu ze

Půlka letošního roku bude za chvíli za námi a činnost našeho sboru se
pomalu začíná rozjíždět. Od května jsme zase mohli trénovat s dětmi,
samozřejmě za aktuálních podmínek, které nám nařídila vláda.
V červnu jsme měli v plánu uspořádat oslavy k založení sboru, ty ale
přece jen budeme muset přeložit do druhé poloviny roku a doufat,
že epidemiologická situace bude natolik příznivá, že budou moci pro
běhnout.
První akcí, kterou můžeme od loňského léta uspořádat, je pro děti.
V neděli 6. června od 14 do 17 budeme v Třebonicích slavit Den dětí.
Nebude to tradiční sportovní odpoledne na hřišti s nejrůznějšími
hrami, ale stezka plná úkolů a také her pro všechny děti i s doprovo
dem rodičů. Na konci čeká na všechny účastníky překvapení. Chcete-li
se zúčastnit, sledujte plakáty, kde najdete veškeré informace.
Všem čtenářům STOPu přejeme krásné, slunečné léto. Ať ho bu
dete trávit kdekoli, tak si ho užijte ve zdraví.


Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE
Dopravní přestupky

Dovolujeme si tímto vyzvat všechny občany
Praha 13 k dodržování dopravních předpisů,
zejména k respektování dětí a chodců při
přecházení vozovky a pohybu po chodnících
pro chodce. Z naší strany nelze v žádném
případě tolerovat parkování vozidel na
nájezdech u přechodů pro chodce, nebo dokonce nedání přednosti
chodcům, zejména pak na přechodech pro chodce u základních škol.
Naši strážníci budou v těchto případech naprosto nekompromisní,
proto žádáme všechny řidiče motorových vozidel, aby v dbali zvýšené
opatrnosti a sami se snažili chovat ohleduplně a rozumně.

Požár u vodní nádrže Asuán

Na základě předchozího oznámení občana zasahovali naši strážníci
29. dubna v nočních hodinách u požáru provizorních obydlí osob
bez domova u vodní nádrže Asuán. Podle předběžného prověřování
této události došlo k úmyslnému zapálení stanů a k napadení jed
noho z jeho obyvatel. Na místo byli přivoláni příslušníci policie
a zdravotnického záchranného sboru. Požár se podařilo uhasit a zra
něného třicetiletého muže v bezvědomí předat do lékařské péče. Ce
lou událost si k provedení dalších úkonů k objasnění příčiny požáru
a závažných zranění poškozeného převzali kolegové z místního od
dělení Stodůlky.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Z DENÍKU POLICIE ČR
 Dne 6. května oznámil na Místním oddělení Policie ČR
Stodůlky starosta Městské části Praha – Řeporyje Pavel
Novotný, že neznámý pachatel posprejoval Památník Vlasovcům, který se nachází u křížení ulic Smíchovská - Řeporyjské nám. - K Třebonicím v Řeporyjích. Pachatel na pamětní desku pomocí spreje nakreslil dvě písmena „S“, tedy
nacistickou zkratu SS, což je zkratka pro oddíly německé
armády v období 2. světové války a před ní, nechvalně
známé jednotky Schutzstaffel (Ochranný oddíl). Byly vyžádány kamerové záznamy z Městského kamerového systému, ze kterých byla zjištěna přesná doba a podoba pachatele, který se tohoto skutku dopustil. Prozatím byla věc
kvalifikována jako poškození cizí věci podle § 228/1, 2
tr. zákoníku. O další právní kvalifikaci, která by postihovala
např. propagaci hnutí potlačující práva člověka, se v současné době uvažuje. Celou věc si převzala Služba krimi-

nální policie a vyšetřování (SKPV). Je nám jasné, že tento
případ bude medializován a pokud se Policii ČR nepodaří
vlastními silami a prostředky vypátrat pachatele, tak bude
oslovena veřejnost. Pokud by někdo na již zveřejněných
záznamech pachatele poznal, neváhejte kontaktovat linku
158.
 Se skončením nouzového stavu došlo také k tomu,
že se nám zvedl počet spáchaných trestných činů. Jedná se
o vloupání do vozidel, kapesní krádeže apod., tedy o klasickou trestnou činnost, kterou se na MOP Stodůlky zabýváme
od té doby, kdy jsem na toto oddělení nastoupil. Někdy se
jedná o případy pro mě naprosto nepochopitelné. Například jsme zaznamenali případ, kdy pachatel rozbil u vozidla
skleněnou výplň dveří, aby z něj odcizil vodu do ostřikovačů. Vzniklá škoda na poškozeném vozidle je 5 000 Kč
a na odcizené vodě do ostřikovačů 300 Kč. Také jsme zazna-

menali případ, kdy poškozený nechal ve vozidle tablet
Apple. Nevím, zda jej ve vozidle zapomněl, nebo spoléhal
na to, že parkuje v podzemních garážích, ale když se k vozidlu vrátil, zjistil, že se tablet už ve vozidle nenachází. Nenechávejte své věci zbytečně v autě, nebo je alespoň schovejte do zavazadlového prostoru nebo pod sedačku.
V tomto případě bylo vozidlo dokonce bez poškození. Buď
se jednalo o extrémně šikovného pachatele, nebo poškozený zapomněl auto zamknout. Mohlo se také stát, že když
poškozený odcházel, tak vozidlo zamkl dálkovým ovládáním, ale tento signál mohl pachatel vyrušit jiným dálkovým ovladačem fungujícím na stejné frekvenci. Potom
k uzamčení vozidla bohužel nedojde, a pokud to řidič nezkontroluje, má pachatel vozidlo volně přístupné. Proto
uzamčení vozidla před odchodem raději kontrolujte.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna
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Výlet s výhledem na třináctku

I v Praze 13 budeme okáčům
na stopě

FOTO : LADA JAKUBÍKOVÁ

Okáč metlicový potřebuje naši pomoc! Tým ekologie hmyzu z ČZU
v Praze (www.fzp.czu.cz/ekologiehmyzu) se letos chystá detailně stu
dovat populaci okáče metlicového žijícího v Prokopském údolí a jeho
okolí. Abychom mohli odhadnout počet zde žijících okáčů, budeme je
značit speciálními kódy na spodní stranu křídel. Čím více pozorování
označených i neoznačených okáčů se nám během léta podaří udělat,
tím přesněji můžeme zjistit, jak daleko doletí, jak dlouho žijí či na
jaká místa kladou vajíčka, což jsou důležité informace pro jejich ná
slednou ochranu. Víc očí víc vidí, a tak se našeho projektu Okáčům
na stopě může zúčastnit i široká veřejnost. Stačí se koukat kolem sebe,
a když uvidíte okáče metlicového, tak jej „jednoduše“ vyfoťte. Fotogra
fii, včetně údajů o místě a času pořízení snímku, s námi následně sdí
lejte přes aplikaci iNaturalist či projektový Facebook.
Okáč metlicový (Hipparchia semele) je jedním z nejohroženějších
druhů motýlů v ČR. Můžeme ho nalézt na sušších stanovištích, jako
jsou skalní lesostepi, v suchých řídkých lesích, ale také na náhradních
biotopech, jako jsou opuštěné lomy nebo sídliště. Důležitá je přítom
nost nízké a řídké vegetace s jednotlivými stromy nebo keři. Na těchto
místech můžeme létající dospělce pozorovat od konce června do září.
V minulosti patřil okáč metlicový k běžnějším druhům, ale s postup
ným zánikem vhodných lokalit přežívá již pouze v Českém krasu, na
Příbramsku, Ústecku a v Praze. Dobrá zpráva je, že populaci v Pro
kopském údolí se loni docela dařilo a jedince jsme pozorovali i na
okraji sousedících sídlišť. Bohužel není v silách členů našeho týmu
obsáhnout tak velkou oblast, a proto pozorování veřejnosti zejména
z těchto atypických biotopů jsou pro nás velmi cenná. Jako motivaci
plánujeme vyhlásit i soutěž pro nejpilnější pozorovatele, které odmě
níme pivními speciály či hezkou knihou o denních motýlech. Moc se
těšíme na vaši spolupráci a sledujte aktuality na iNaturalist a na našem
Facebooku.
Michal Knapp

18

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

Ořech leží kousek od Prahy 13. V posledních letech zde doslova vy
rostl kopec s nádhernou vyhlídkou na Britskou čtvrť, Velkou Ohradu
a další části třináctky. A samozřejmě i na Řeporyje, Ořech a jejich
okolí. Na kopci si můžete vyzkoušet houpačku nebo se podívat na vr
tuli navrženou výtvarníkem Ladislavem Plíhalem.
Kopec si ořešští chrání. Mají obavy, aby jim na něj nejezdila auta
a lidé nenosili odpadky. Dostat se na jeho vrchol můžete neoznače
nými cestami z konce ulice Krátké nebo Na Beránku III.
V Ořechu můžete dále vidět faru a kostel, kde působil spisovatel
Jindřich Šimon Baar, Arboretum, s dětmi pak můžete navštívit areál
Lesík a když budete mít štěstí, může být otevřený i zajímavý Včelín
Ořech. Tam se můžete dozvědět plno zajímavého o včelách a o medu.
Včetně ochutnávek.
-red-

Oslava Dne Země
Ve čtvrtek 22. dubna jsme v Rosničce završili téma Oslava Dne Země.
Možná si řeknete, čím mohou tak „malé“ děti přispět, navíc v tak ma
lém počtu (MŠ navštěvují pouze předškoláci)? Nenechte se mýlit –
ve školce celoročně třídíme odpady, učíme se neplýtvat, děti pomáhají
s drobným úklidem zahrady, s pomocí učitelek si pěstují drobné ovoce
a bylinky... Ještě pořád se vám to zdá málo? My ale víme, že právě tyto
drobné krůčky a osvojené dovednosti je posunují směrem k ochraně
a udržitelnosti života na naší planetě, v našem městě, ve školce –
zkrátka tam, kde to máme rádi.
Jitka Machurová, ředitelka

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Harmonogram přistavení
velkoobjemových kontejnerů

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
a potravinářských tuků a olejů

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.

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

datum stanoviště
1. 6.

Vstavačová – u retenční nádrže

2. 6.

Fantova – parkoviště před objektem č. 1742/23

7. 6.

Běhounkova – parkoviště proti č. 2463

8. 6.

U Jezera – parkoviště proti č. 2039/18

9. 6.

Mládí – parkoviště proti č. 824/14

datum
1. 7. – čt

10. 6.

K Sopce – parkovací záliv

14. 6.

15. 6.

Bašteckého – křižovatka s ul. Janského
Pod Viaduktem – křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad)
Jaroslava Foglara – parkovací záliv u č. 1333/8

16. 6.

Amforová – parkoviště proti č. 1895/24

21. 6.

Petržílkova – parkoviště proti č. 2267/12

22. 6.

24. 6.

Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Pavrovského – křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená plocha
u kontejnerů na směsný odpad)
Suchý vršek – rozšířený chodník proti č. 2096

28. 6.

Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova (u č. 1594)

29. 6.

Bellušova – chodník proti č. 1804/7

14. 6.

23. 6.



15. 7. – čt

8. 9. – čt

Michaela Líčková

16. 9. – čt

stanoviště
křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům (u kapličky)
Kuchařova (parc. č. 160/468)
Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská)
nám. Na Lužinách
Mládí (u restaurace Mlejn)
Sezemínská (parkoviště)
Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)
Kolovečská (parkoviště)
Böhmova (parkoviště u kotelny)
Fantova (plocha před objektem č. 1742/23)
křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16)
Petržílkova č. 2483/40
K Sopce (proti č. 1655)
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)
Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
křižovatka ul. Operetní – Melodická
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace
č. 1047/21a)
Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)
K Hájům (plocha proti č. 821/11)
5. máje (proti domu č. 325)
křižovatka ul. K Fialce – Živcových
křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště
u č. 2463)
Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)
Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)
Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254)

čas přistavení
15.00–15.20
15.30–15.50
16.30–16.50
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.10–18.30
18.40–19.00
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50
19.00–19.20
15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00
Michaela Líčková

Fotosoutěž Praha 13 plná květin

Úklid pokračuje
Do jarních úklidů černých skládek se zapojili i bezdomovci. Strážníci
MP Praha je přiměli uklidit prostor poblíž Volcana na kraji chráně
ného území Prokopské údolí, který zaneřádili odpady. Vrchní stráž
mistr Vladimír Dvořák si u nás vyzvedl další pytle a soustavně pracuje
s bezdomovci na dalších úklidech černých skládek, které vytvářejí. Se
brané odpady pak OŽP likviduje dle zákona.
Dana Céová

Také letos vyhlašuje předseda výboru místní Agendy 21
Vít Bobysud již
tradiční foto
soutěž Praha 13
plná květin.
Máte krásně
rozkvetlou
předzahrádku
nebo zahrádku?
Je váš balkon
samý květ? Pak
neváhejte, foto
grafujte a sou
těžní snímky
zasílejte na e-mailovou adresu: bobysudv@praha13.cz.
Podrobnější informace najdete také na webových stránkách městské
části www.praha13.cz.
Eva Černá
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2021
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STŘÍPKY
KAMARÁDI Z INDONÉSIE.

BAREVNÝ DEN. Druhé květnové pondělí jsme si s dětmi z 2.A a 4.B
udělali trochu výjimečné. Spojili jsme si hodinu tělesné a výtvarné vý
chovy a každý z malých umělců a sportovců se mohl vyřádit podle ná
lady. Od školy jsme vyrazili na koloběžkách, děti si zajezdily i na brus
lích a skateboardech, užili jsme si i hřiště a krásné zázemí, které nabízí
Centrální park. Zlatým hřebem výletu byly fantazie a sny, které děti
zachytily barevnými křídami na chodníky a cesty. Ve svých předsta
vách se proměnily v motýly, vznášely se k nebi s nafukovacími balo
nky, zajezdily si na velrybách... Máme radost, že v současné těžké
době mají děti chuť řádit a prožívat své fantazie stejně, jako dřív. My
dospělí se od nich máme stále co učit. Paní učitelky Monika, Dana a Hanka, ZŠ Janského
ANGLICKY S BEEBOTY. Návrat do školních lavic nabídl žákům ZŠ
Mohylová příležitost setkat se po dlouhé době nejen se svými spolu
žáky, ale také s Beeboty – robotickými
pomůckami připomínajícími včely.
Robotická včela se pohybuje po desce
s obrázky podle toho, jak ji děti napro
gramují. Do hodin angličtiny si třeťáci
připravili karty s obrázky i popisem
zvířátek a čtvrťáci zase o povoláních.
Ve skupinkách programovali Beeboty
a tvořili věty o vylosovaném tématu.
Všechny to moc bavilo a už se těšíme,
až včelím robotům připravíme další
„výlet“ s novou slovní zásobou.Klára Stuchlá

Děti z Anglofonní základní školy
se seznamují s indonéskými dětmi
z ostrova Bali. Česká paní učitelka,
která vede na Bali pro děti klu
bovnu v džungli, se ozvala českým
dětem a nabídla jim přátelství.
Vznikl tak nápad na krátký film
o škole a životě dětí z Bali nato
čený místními dětmi pro ty české,
ale i na společnou písničku českých
a tamních dětí. Ve třetí třídě se
proto připravují na společný pro
jekt s novými přáteli. V hodině se
děti podívaly na fotografie a videa
od nových kamarádů, prošly se
on-line po ostrově, aby zjistily, jaká je tam příroda a města. Dětem
v komunikaci s kamarády v jiných koutech světa velmi pomáhá zna
lost angličtiny, kterou díky zaměření školy krásně zvládají. Lenka Staňková

JDE TO! V Rosničce se snažíme zaujmout děti, překvapit rodiče, do
hnat vše, co nám uniklo. Ke Dni maminek děti z modré třídy svátečně
ozdobily keře u školky a to kytičkami, srdíčky, přáníčky. Soudě podle
ohlasu hezký nápad, všem ze školky a maminkám speciálně, se moc lí
bil. Na zahradě jsme téměř po dvou letech přivítali pana Semeckého
s manželkou a jejich představení sov a dravců. Naštěstí nepršelo a na
chladnější ráz počasí jsme byli dobře připraveni. Přidaná hodnota této
akce je bezprostřední kontakt, dravci kroužili nad zahradou, na povel
dětem sedali na ruku, vše pod dohledem zkušených majitelů. Věříme,
že situace se bude zlepšovat a podobných akcí bude více, ale jak vidno,
když se chce, jde to! 
Jitka Machurová, ředitelka MŠ Rosnička
NAD MATEŘINKOU SE
PROLETĚLA ČARODĚJNICE.

BYLINKY, DÝNĚ, ČERNÝ JEŘÁB, MEDVĚDÍ ČESNEK... Jaro je
v plném proudu. Naše školní zahrada jako by přes noc rozkvetla a za
zelenala se. Děti ze školní družiny ZŠ Mohylová mají možnost účast
nit se výběru rostlin, které budou pěstovat ve skleníku nebo v připra
vených záhonech na zahradě. Jsou u samého počátku klíčení rostlin,
o které se náležitě starají. Letos se těšíme na úrodu bylinek, které vyu
žívá naše školní kuchyně, drobných bobulovin k mlsání, bylinek k vý
robě mastiček, na hrášek, mrkvičku, dýně, slunečnici... A pevně vě
říme, že některé z našich bylinkových výrobků budete moct společně
s námi ocenit na naší Vánoční výstavě 2021. Přejeme všem pevné
zdraví! 
Jitka Hrubá
20
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Celý poslední dubnový týden byl
v Mateřské škole Palouček ve
znamení čarodějnic. Vycházeli
jsme z materiálů on-line projek
tového týdne Čarotýden s Klikou,
který nám poskytl náměty a pra
covní listy. V pátek byl zakončen
on-line divadelním představe
ním. V ten samý den se nad za
hradou naší mateřinky proletěla
čarodějnice a zanechala nám
měšec s klíčem a zapečetěnou
obálkou s dopisem a mapou
k pokladu. Ten byl ovšem daleko
a tak paní učitelka dojela až na
Vysočinu a poklad vykopala. Na
šla truhlu plnou zlaťáků a drahokamů. Kořist rozdělila dětem a každý
si odnesl svůj zlaťáček domů. Takto se pověsti a zvyky, které se vážou
k 30. dubnu a pálení čarodějnic staly rázem zajímavější. Štěpánka Lišková

STŘÍPKY
STEJNĚ SE TO
NAUČÍME.

ČARODĚJNICE A ČARODĚJOVÉ. V pátek 30. dubna se 1.C ZŠ
Klausova proměnila v doupě malých čarodějnic a čarodějů s jednou
zkušenou hlavní čarodějnicí. Ta v českém jazyce a matematice učila
čarování, vaření kouzelných lektvarů, zjišťování jejich názvů a samo
zřejmě nechyběla výuka kouzlení. Pak celá skupina čarodějnic a čaro
dějů nasedla na svá košťata a přesunula se ven, aby se zdokonalila
v ovládání svých dopravních prostředků. Tam na všechno dohlížela
loutka čarodějnice, kterou si ti malí den dopředu společně vyrobili.
Dopoledne se našim prvňáčkům povedlo a náležitě si ho užili.

Michaela Šimánková
PROJEKT PLANTS. Protože k jaru patří rostliny, pustili jsme se
v naší ZŠ s RVJ Bronzová do společného projektu Plants. Ještě během on-line výuky jsme doma zasa
dili semínko hrášku a každý den jsme
zapisovali změny do „observation
journal“. Ve škole jsme pak zjistili, že
rostliny obsahují chlorofyl a namalo
vali jsme obrázek jen za pomocí rost
lin a jejich barviva. Zároveň jsme se
učili poznávat a pojmenovávat jed
notlivé části rostlin, umíme je říci
i anglicky. Víme, jaké podmínky mu
síme rostlině zajistit. Vyrobili jsme
i dárek pro maminky k jejich svátku.
Vytvořili jsme tzv. semínkovou
bombu ve tvaru srdíčka a nalepili ji
na ručně vyrobená přáníčka. Stihli
jsme i nádherně namalovat květníky,
ve kterých si maminka může vypěstovat kytičku ze semínek, která se
schovávají v srdíčkách. 
Lucie Vobrová
PUTOVÁNÍ NA HORU ŘÍP. Nadále pokračujeme v komunitních ak
tivitách pro žáky FZŠ Trávníčkova a na podporu dětí s odlišným ma
teřským jazykem. V rámci projektu 51 kroků ke společnému vzdělávání
a ve spolupráci s META, o.p.s., jsme v květnu putovali na horu Říp.
Jeli jsme vlakem
z Masarykova ná
draží do Ctiněvsi,
odkud jsme se vy
dali po stopách pra
otce Čecha. Hráli
jsme si na lovce di
vočáků a poznávali
staročeská řemesla.
Naše cesta měla
celkem třináct kilo
metrů. Na závěr nás
v Roudnici nad La
bem čekala zasloužená odměna v podobě zmrzliny a cestu jsme za
končili kvízovými otázkami v rychlíku zpět do Prahy. Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/
0001453 je spolufinancován Evropskou unií. 
Eva Štychová

I naše školka
padla do povin
nosti distančně
vzdělávat děti
v posledním roce
před nástupem
do základní školy.
Přes počáteční
obavy a respekt
jsme přistoupily
i k náročnějším
metodám (např. krátká instruktážní videa – YouTube), současně jsme
posílaly pracovní listy a náměty na tematické aktivity přímo dětem, na
budově školky pak byly po celou dobu doplňovány zásobníky s úkoly
pro děti (každý týden nové téma). Po otevření školky jsme byly pří
jemně překvapené zapojením dětí - přinesly všechny úkoly, chlubily se
svými pracemi, posílaly fotografie z domácího tvoření s rodiči. Proto
jsme se rozhodly, že ve školce zdokumentujeme toto období formou
malé společné výstavky. Děkujeme i rodičům za spolupráci, za vzájem
nou podporu a trpělivost.
Paní učitelky Hanka a Radka, MŠ Rosnička

ROBOTCI NA CESTÁCH. Na
konci školního roku se výuka ang
ličtiny pro páťáky ZŠ Mohylová
již tradičně odehrává v duchu po
znávání anglicky mluvících zemí.
Žáci objevovali tyto státy pro
střednictvím videí, textů z časopisů i obrázkových map či puzzle.
Každý se stal znalcem vybraného
státu a připravil „zájezd“ pro mi
niaturního blikajícího robota po
vlastnoručně namalované mapě
této země. Dráha ozobota většinou
kopírovala hranice státu a robot
míjel nákresy typických zvířat
a významných měst, o kterých děti anglicky vyprávěly vybádané infor
mace ostatním.
Kateřina Hrbková

VÝUKA S UČITELEM NÁRODŮ. Již na podzim loňského roku jsme
společně s dětmi naší 5.A ZŠ Mohylová vzpomněli na výročí Jana
Amose Komenského. Přestože nám koronavirová doba nepřála potká
vat se ve škole, nenechali jsme se odradit a ke Dni učitelů jsme v dis
tanční výuce ukončili náš projekt Jan Amos Komenský, jehož součástí
byla i výroba masek učitele národů. Děti se na monitorech předvedly
ve zdařilých maskách, které nyní zdobí nástěnku naší třídy. Ukázalo
se, že i tato nelehká doba před nás postavila mnoho výzev a zmíněný
projekt byl jednou z nich.
Martina Tomanová
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Koncem června roku 1991 byl ve Stodůlkách zřízen jako příspěvková
organizace Místní dům dětí a mládeže Stodůlky. Zasloužili se o to tehdejší
starosta Petr Bratský a městská část Praha 13, která činnost domu dětí
podporuje po celých 30 let. A jaká ta uplynulá tři desetiletí byla?
O tom jsme si povídali s ředitelkou Janou Šimánkovou.

Za dlouhých třicet let činnosti domu dětí jste teprve čtvrtou ředitelkou.

Ano, opravdu jsem držitelkou „bramborové medaile“ . A jako me
dailistka začnu citátem: Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci,
je milovat to, co děláš (Steve Jobs). A to určitě platilo a platí u všech
ředitelek. Od založení domu dětí v roce 1991 ho do roku 1993 vedla
paní Iva Prošková, vystřídala ji paní Milena Kubíčková, která v srpnu
1997 odešla do důchodu. Zatím nejdéle byla ve funkci ředitelky paní
Michaela Gaydošová. Ta řídila dům dětí až do února 2018. V březnu
2018 jsem nastoupila já. Teď je namístě malá poznámka. Protože půso
bím v domě dětí zhruba tři roky, o uplynulých třiceti letech by se mi
těžko hovořilo. Proto jsem si „důkladně nastudovala“ to, co k tématu
30. výročí skvěle sepsala moje kolegyně Zděňka Hiřmanová působící
v domě dětí už od roku 1996. Jeho minulost i současnost zná naprosto
dokonale. Její sepsané střípky historie DDM mi teď hodně pomohou.

ci 1800/6 proběhlo v září 2009. Zároveň došlo k přejmenování
na Dům dětí a mládeže Stodůlky. V současné době se o návštěvníky
a provoz stará sedmnáct stálých zaměstnanců, z toho jedenáct peda
gogů a šest nepedagogických pracovníků. V průběhu školního roku za
jišťuje kroužky, akce a tábory dalších cca osmdesát externích lektorů.

Zvýšil se počet stálých i externích pracovníků, ale ten rozdíl není nijak výrazný.
To rozdíl mezi dalšími čísly je přímo propastný – od roku 1996 do roku 2020
se počet účastníků pravidelně navštěvujících kroužky zvýšil z 360 účastníků
ve 29 kroužcích na 2 392 účastníků ve 192 kroužcích.

Doufám, že nečekáte, že teď všechny kroužky vyjmenuji ? Na to
bych potřebovala mít ve STOPu hodně velký prostor. Vezměme to
tedy, opět s přispěním Zdeňky Hiřmanové, jen formou jakési ochut
návky . Zájemcům nabízíme například jógu, keramiku, výtvarné
dílny, kroužky Pohádka nebo Školička, které jsou součástí předškol
ního oddělení, zpívání pro nejmenší, aerobik, anglickou konverzaci
a gramatiku, badminton, cvičení pro radost a zdraví, sportovní gym
nastiku, výuku hry na kytaru, klávesové nástroje nebo flétnu, cvičení
rodičů s dětmi, fotografický kroužek... Snad bych měla zmínit i ně
které tradiční akce – Velikonoční a Vánoční dílny, Cestu světel, soutěž
Doremifa nebo Otvírání vody... Samostatnou kapitolou jsou pak poby
tové a příměstské tábory. Už asi nemám pokračovat, že? Tak snad něco
z trochu jiného soudku – v létě loňského roku jsme se pustili do budo
vání nové vizuální identity a zajímavých úprav interiéru.

Co si pod tím máme představit?

Převážná většina lidí už zaznamenala, že máme nové logo. Když teď
uvidí DDM se stovkou a pokračuje to slovem „důlky“, tak už ví,
že jsme to my. Ta stovka má ilustrovat sovu – zvídavou sovu, která
nějakým způsobem souvisí se zájmovým vzděláváním. To je ta nová

Prvním sídlem domu dětí, nejprve to byl Dům pionýrů a mládeže ve Stodůlkách, byla bývalá knihovna v současném Spolkovém domě, K Vidouli 727,
a detašované pracoviště s klubovnou v ulici Armády 188. Vás ale všechna
následná stěhování minula.

To je pravda. Dům dětí dále sídlil spolu s městskou policií v objektu
bývalého Místního národního výboru v Lýskově ulici, v letech 1998 –
2008 pak na kraji Centrálního parku v Bronzové ulici 2572. Tento
objekt – bývalé zařízení staveniště Metrostavu – zrekonstruovala mno
hamilionovou investicí radnice Prahy 13 za pomoci sponzorů. Tam už
probíhala činnost v sedmi klubovnách, k dispozici byla i pěkná zahrada
včetně dětského a sportovního hřiště. Tehdy v celém zařízení pracovali
tři stálí zaměstnanci a šestnáct externistů. V letech 1998 – 2001 měl
Místní dům dětí a mládeže Stodůlky detašované pracoviště v Kuncově
ulici. Poslední stěhování do samostatného objektu v Chlupově uli-

vizuální identita. Pak jsme trošku změnili interiér. Proměnou prošly
zejména společné prostory. Snažili jsme se, aby všechno souviselo
s činnostmi, které nabízíme, s pohodlím, s relaxací... Zároveň jsme
v celém domě dětí vytvořili prostředí informačních tabulí, kde jsou
všechny naše činnosti zdokumentované formou pozvánek nebo infor
mací, které jsou pro příchozí důležité. Snažíme se mít jasné informace
pro kohokoli, kdo k nám přijde.

Zdeňka Hiřmanová použila ve svých „střípcích z historie“ jednu hezkou větu:
Dům bez dětí je jako zvon bez srdce. A DDM Stodůlky byl kvůli vládním opatřením bez dětí poměrně dlouho.

Byla to zcela nová situace, která nás postavila do úplně jiné role a také
to byla nová zkušenost. Nejprve jsme zjišťovali, zda budou mít nejen
děti, ale všichni účastníci našich kroužků nebo kurzů vůbec zájem
„přenést se“ spolu s námi do on-line prostředí. Velmi rychle jsme nabí
zeli vzdělávací videa, ale zároveň jsme našim účastníkům dali možnost
zapojit se on-line formou do běžných aktivit – podle své chutě a ná
lady se mohli rozhodnout, jestli chtějí tancovat, hrát na flétnu, chtějí
vařit... Také jsme se snažili pomoci rodičům v rámci doučování.
Vznikla aplikace Klub angažovaných záškoláků, která měla celostátní
platformu v síti DDM. V současné době stále fungují on-line kroužky,
i když už některé aktivity probíhají formou prezenční. Nabízíme
zhruba osmdesát kroužků s návštěvností asi tisíc účastníků. Ta obra
zovka, přes kterou jsme se vzájemně potkávali, se ze začátku jevila jako
náš obrovský nepřítel. Ale myslím, že jsme se s tímto pocitem úspěšně
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hráli hry, pořádali karneval nebo Mikuláše... Byla to opravdu spousta
aktivit. Příjemně mě překvapilo, jak lidé reagují, jakým způsobem oce
ňují naši práci. Mnoho rodičů i dětí nám říkalo: „To bylo fajn. I když
jsem nemohl být přítomný s tou maskou v sále, tak jsem si to užil.“
To bylo takové pěkné zjištění, ta zpětná vazba a ocenění činnosti. Jako
bychom si najednou uvědomili, že to, co bereme jako samozřejmost,
má určitou hodnotu. Koronavirus nám určitě změnil některé hodnoty,
posunul nás v komunikaci, v používání digitálních technologií a jejich
využití ve vzdělávacím procesu i neformálních zážitkových formách.

Počítáte do budoucna s tím, že by u vás obrazovky nepotemněly, že by případně něco fungovalo on-line?

poprali a nakonec byla naším přítelem, který nás spojoval. Jsme samo
zřejmě strašně rádi, že tato doba je už pomalu na ústupu, rozvolňuje se,
konečně zase bude všechno naživo. Ale samozřejmě si uvědomujeme,
že nějaká omezení ještě mohou platit, nebo se, což si nikdo nepřeje,
mohou vrátit. Jsme připraveni je akceptovat a všechny činnosti tomu
přizpůsobit. Pokud nám někdo řekne „ve dvou“, připravíme aktivity
pro dvě děti nebo dva dospělé, když bude povoleno „deset lidí venku“,
tak to tak bude, když něco podle daných pravidel nepůjde, najdeme
alternativu... Zkrátka se snažíme co nejrychleji reagovat na postupně
se rozvolňující opatření, abychom nabídli maximální množství čin
ností, které je možné realizovat.

Je to jedna z možných cest. Záleží na tom, co by tomu řekla druhá
strana, tedy rodiče a děti. Možná, že momentálně jsme tím „on-line“
všichni přehlcení. Určitě tuto otázku budeme řešit a zamyslíme se
nad tím. Nikdo by to ale neměl brát jako povinnost, spíš jako výhodu
a jednu z možností, jak doplnit naše aktivity, samozřejmě pokud to
bude reálné. Nejprve se ale zeptáme rodičů, jestli to takto chtějí, pro
tože to je pro nás nejdůležitější.

Teď nastává „doba návratu“. Domeček se neustále vyvíjí, roste počet kroužků,
zájemců. Objevili jste něco, co ve vaší nabídce chybí?

Naše nabídka je opravdu velmi pestrá. Je v ní široká škála aktivit pohy
bových, hudebních, rukodělných, technických, robotických, pro malé,
velké, dospělé, pro miminka, kombinace mezigeneračních kroužků
pro maminky s dětmi, takže teď hledám odpověď na vaši otázku.
Víte, asi není důležité, co chybí nám, ale to, jaký impulz a nápad přijde
„z venku“. Do budoucna to může být trend mezigeneračních kroužků.
Nově jsme začali nabízet jako mezigenerační i taneční kroužky s novo
dobými tanci. A zájem je poměrně velký. V posledních měsících trávili
rodiče s dětmi daleko více času, a i když to bylo pro obě strany
mnohdy náročné, tak to určitě mělo svá pozitiva. Rodiče najednou
viděli, jak se jejich ratolest chová „ve škole“, alespoň trochu poznali
kamarády, pedagogy a navíc si zvykli být více spolu. Proto si myslím,
že by o mezigenerační kroužky mohl být zájem. Musíme si také uvě
domit, kolik času trávily děti u počítačů. S tím souvisí to, že dítě čás
těčně přichází o motoriku, o rukodělné dovednosti. Předpokládám,
že dojde k návratu k aktivitám, které budou spojovat prožitek, „mezi
generačnost“ a možnost něco vytvořit vlastníma rukama. Spousta na
šich aktivit nějakým způsobem motivuje k tomu, aby se hlavně starší
děti zamysleli nad tím, co vlastně v životě chtějí dělat... Proto se
i v těch celostátních strategiích vracíme k dílnám, pěstitelství... Každý
z nás by měl hledat a najít cestu, jak se nenechat zneužít novými tech
nologiemi, ale jak využít svůj um a možnosti, aby to bylo v náš pro
spěch.

A teď bychom mohly za naším povídáním udělat nějakou hezkou tečku .
To, že nám koronavirus mnohé vzal je neoddiskutovatelný fakt. Myslíte,
že s sebou přinesl i něco pozitivního? Třeba i do budoucna.

Když se nad tím zamyslím, tak koronavirus byl pro mě osobně obrov
skou výzvou. Vzniklou situaci jsem nikdy jednoznačně nebrala jako
negaci, ale spíš jako signál, že se svět může začít ubírat „z minuty na
minutu“ jiným směrem. Člověk by měl asi být připravený tuto výzvu
přijmout, nějak s ní pracovat. Pandemie určitě byla urychlovačem růz
ných změn v oblasti digitalizace. Spousta mých kolegů si neuměla
představit, že si sednou k počítači a budou dětem nabízet aktivity, jako je třeba trénink. Nakonec je z toho hobby. Například dospělí, kteří
cvičí jógu – na internetu si mohou najít tisíce videí, přesto se raději
setkávali prostřednictvím obrazovky s naší Lucií. Přeci jenom jsme
museli všechno trošku přeorganizovat, více spolupracovat a bylo to ná
ročnější, protože to bylo na dálku. Nemohla jsem doběhnout za kole
gyní a všechno obratem vyřídit, musela jsem hodně přemýšlet o tom,
jak třeba povedu poradu, aby všechno, co řeknu, bylo jednoznačné...
V podstatě jsme se naučili i trošku jinak komunikovat s veřejností, mu
seli jsme se zdokonalit v písemném projevu. Při mluvení si to lidé vyří
kají, ale když člověk píše... Je nutné informaci podat takovým
způsobem, aby tak, jak ji vnímám já, ji vnímali i druzí. Takže i v téhle
oblasti vidím určitý posun. Co se týká našich činností, tak jsem si uvě
domila, jak úžasně všichni na vzniklou situaci reagují – šli s námi do
on-line výuky, navštěvovali kroužky, sdíleli naše videa, na dálku jsme

Domečku je třicet let, to se člověk nachází na prahu zralosti. Když
bych použila nějaké přirovnání, tak já v té době měla založenou rodinu
a byla jsem s ní strašně ráda. Domeček má po třiceti letech také svoji
rodinu, rodinu svých sympatizantů, účastníků, návštěvníků, v dnešní
době už mnohdy v roli odchovanců – lektorů... Takže dnes tvoříme
všichni společně jednu velikou rodinu a to je asi ta největší a nejcen
nější hodnota, kterou Dům dětí a mládeže Stodůlky má. Tak mu spo
lečně do dalších let popřejme jen to nej.
Eva Černá
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Vysoké účty za teplo
a teplou vodu?
Do bytových domů ve vašem sousedství
dodáváme teplo a teplou vodu v průměru

o 6 000 Kč ročně na byt levněji.
Spočítejte si ZDARMA vaši úsporu na
prosun.cz/kalkulacka

Stavíme kotelny

VIDEO: Jak funguje
naše plynová kotelna?
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FINANČNÍ PORADNA
Hypotéky zdražují, úročení úspor zůstává mizivé. Jak zkrotit inflaci?

Česká národní banka ponechala v květnu základní úrokovou sazbu na dosa
vadních hodnotách. Ačkoli se pohybuje jen těsně nad nulou, úrokové sazby
hypotečních úvěrů rostou, a to ne úplně pomalým tempem. Úročení depozit
v bankách je zároveň stále minimální, takže očekávat zhodnocování úspor
na běžných či spořicích účtech, případně termínovaných vkladech je spíše
z říše snů. O nejnovějších trendech a výhledu na následující měsíce v oblasti
úrokových sazeb na českém trhu se dočtete na následujících řádcích.
Třebaže se pro nezasvěceného čtenáře může debata centrálních bankéřů
o základní úrokové sazbě zdát jako hodně vzdálené téma, které se řadových
občanů v zásadě nijak netýká, opak je pravdou. Základní sazba má totiž vý
razný dopad na úročení komerčních úvěrů. Případné navyšování této sazby
totiž zdražuje peníze, které si banky mezi sebou půjčují, a zvýšené náklady
komerční banky se pochopitelně promítnou do úrokových sazeb, za něž jsou
ochotny poskytnout peníze na financování bydlení, nákup bytu či rekon
strukci. A to je v současnosti hodně skloňované téma. V neposlední řadě má
základní úroková sazba vliv na podnikatele, kteří svůj byznys financují pro
střednictvím úvěrů. I když centrální banka na svém květnovém zasedání
v tomto směru žádnou změnu neudělala, guvernér nás nenechal na pochy
bách, jakým směrem se sazby v následujících měsících vydají. Momentální
situaci označil za nenormální a prohlásil, že se zvyšováním sazeb, a tudíž
zdražováním peněz už není třeba otálet. Většina ekonomů se tak shoduje,
že k tomuto kroku dojde v červnu, nejpozději však v srpnu.
To ostatně koresponduje se silným inflačním očekáváním, které zase
souvisí se stabilizací epidemiologické situace, otevíráním a oživováním
ekonomiky a výrazným tlakem na straně poptávky. Ta pramení i z re
kordní výše úspor, které Češi drží na svých účtech a kde se jim každým
dnem znehodnocují. Aktuálně jich mají bezmála 300 miliard, což je 5 %
HDP. Přestože se řada z nás za poslední rok naučila pod tlakem okolností
více šetřit, je pravděpodobné, že se po otevření obchodů a služeb začne

utrácet ve velkém. To se vzápětí odrazí na silnějším růstu inflace. A na
vyšší inflaci bude centrální banka zcela jistě reagovat právě zvyšováním
úrokových sazeb. V dubnu česká inflace opět prolomila hranici 3 %, což
překvapilo nejen ČNB, která dlouhodobě cílí na 2 %. Vyšší inflace je vý
hodná pro dlužníky, kterým pomáhá reálně snižovat dluh. Pokud máte
hypotéku, inflace vám hraje do karet. Čím vyšší dluh, tím – paradoxně –
vyšší reálný zisk. Pro státy je koneckonců inflace poměrně efektivním ná
strojem, jak umazávat vlastní zadlužení. I proto lze očekávat, že vysoká in
flace z našich životů (a peněženek) jen tak nezmizí. O to víc je potřeba
naučit se s ní pracovat a minimalizovat její negativní účinky.
Bojovat s inflací prostřednictvím stále ještě oblíbených bankovních pro
duktů je ovšem sisyfovská práce. Za pozornost v tomto ohledu stojí vztah
mezi základní úrokovou sazbou stanovovanou ČNB a úročením hypoték
a depozitních produktů. Zatímco komerční banky na růst základní sazby
promptně reagují zvýšením sazeb u hypoték, což vám zdražuje náklady,
o poznání pomaleji se tyto změny projeví na zhodnocování vašich úspor
u bank. Z těchto skutečností vyplývají jednoznačné závěry:
1) Protože inflace bude v následujícím období posilovat a současně s tím
budou centrální bankéři tlačit na navyšování komerčních sazeb, je
vhodné hledat způsoby, jak váš majetek současný i budoucí vůči inflaci
zajistit tak, aby alespoň neztrácel na hodnotě.
2) J edním z prověřených a zároveň konzervativních způsobů ochrany ma
jetku jsou nemovitosti. Ty nemusíte kupovat za hotové – můžete totiž
využít užitečný nástroj v podobě hypotéky. Díky ní si nejen byt, dům či
pozemek pořídíte, ale zároveň budete inflaci využívat ve svůj prospěch.
3) D
 ržet peníze na bankovních účtech či termínovaných vkladech je po
dobné, jako byste je vyhazovali z okna. Existuje řada způsobů, jak
úspory ochránit a těžit z jejich potenciálu. Jak ochránit vaše rezervy
a budovat majetek inflaci navzdory vám rádi ukážeme.
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ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
Návrat zpět

„Dobrý den, paní doktorko. Vždycky mi dělalo problém chodit mezi lidi, často mě
v zátěžové situaci bolelo břicho, někdy mi mamka musela napsat omluvenku a do
školy jsem vůbec nešla. Teď jsme měli skoro rok výuku on-line, byla jsem pořád
doma. Přichází ale rozvolnění, začíná reálná škola. Ostatní se do školy těší, já se
děsím. Jak obstojím mezi spolužáky? Jaké to bude po tak dlouhé době? Změnili se?
Změnila jsem se já? Mám spoustu myšlenek... a strach. Nejraději bych tam nešla.“
„Dobrý den, paní doktorko. Vždycky jsem měl se spolužáky problémy, proto jsem se
rozhodl studovat střední školu dálkově. Posledního půl roku jsem vlastně nejezdil
ani do vedlejšího města, vlastně skoro nikam. Maximálně někdy s kamarádem ven.
Když jsme si ale dali spolu na podzim kávu, udělalo se mi špatně. Od té doby se kávě
vyhýbám. Vlastně kavárnám se vyhýbat nemusím, byly zavřené. Teď bych měl začít
zase jezdit do školy. Moc si to neumím představit. Bojím se, jak to budu zvládat.“
Končí snad omezení a opatření spojená s covidem-19 a nouzovým stavem
a spousta věcí se pomalinku vrací do normálu. Nebo alespoň do stavů nor
málu podobných. Hodně lidí se těší, vyráží do obchodů, do kadeřnictví, na
zahrádky na pivečko nebo na kafíčko, začíná venkovní grilování, možná se
konečně můžeme vidět s kamarády, se kterými to dlouhou dobu nešlo, vra
címe se do školních lavic a do kanceláří… Někteří už se nemůžou dočkat
a jiní... S obavami váhají. Odvykli si.
Když nějakou činnost děláme pravidelně, opakovaně, denně, rutinně, ani
nás nenapadne uvažovat, jestli je to náročné nebo ne. U spousty lidí ale ně
které činnosti vyvolávají úzkost a pro jistotu se jim raději vyhnou. Hlavní
zásada práce s úzkostí je – nevyhýbat se úzkostným situacím! Vyhnutím se
úzkostné situaci se tím pro nás pro příště zhorší. Příklad – když dnes pro
jistotu nepůjdu do školy z obavy, jak obstojím před spolužáky, nebo jak
zvládnu napsat písemku, tak zítra, až snad už půjdu, bude pocit úzkosti na
léhavější. Ale také samozřejmě není moudré se vrhat po hlavě do těch nej
náročnějších situací. Hlavní technika práce s pocity úzkosti je systematická
desenzibilizace – postupné vystavování se nejnižší možné zátěži se zajiště
ním bezpečného zázemí. Je to hlavní technika odborné psychoterapeutické
KBT terapie (kognitivně behaviorální terapie) pro práce s úzkostmi, která
se používala před pandemií, v pandemii a určitě bude platit i po ní.

Spousta opatření, která měla zabránit šíření covidu-19 nám ale vlastně
určila, že činnosti, které jsme byli zvyklí denně dělat v podstatě bezmyš
lenkovitě, jsme dlouho dělat nemohli a nedělali. Teď přichází po dlouhé
pauze jejich obnovení. Jízda MHD, denně chodit mezi spolužáky/kolegy,
osobní zkoušení/prezentace, řízení auta, jízda vlakem, nakupování ve vel
kých obchodech... Jak jsem již říkala, jsou lidé, kteří se na to všechno už
moc těší a nemůžou se dočkat. Možná po dlouhém období nudy a stereo
typu si od návratu do reality slibují víc, než může nastat. I s tím je třeba
počítat. Jiní by rádi zůstali u práce z domova, bez vystavování se zátěži
z cestování, z venkovního tlaku, z přijetí okolními lidmi a dalších zátěží.
Tím by se stresové situaci, které odvykli, nejraději vyhnuli.
Pro návrat z pandemie do běžnějšího života plně platí pravidlo systema
tické desenzibilizace, tedy postupného nástupu do obvyklého tempa, do ob
vyklé zátěže, do zaběhnutých kolejí. Nespěchejme na sebe, ale pojďme do
toho. I my, kteří se těšíme a i ti, kteří se obávají. Nejen, že nechceme znovu
šíření covidu-19 zrychlit, ale také nechceme svoji psychiku šokovat. Mírně
a postupně jí rádi dáme malé a větší a ještě větší sociální radosti, potěšení,
aktivitu, zapojení se. Není potřeba hned první možný den uvolněných opat
ření jet autem nebo MHD do školy/práce, být tam v reálu 8–10 hodin se
všemi spolužáky/kolegy, dojít si ke kadeřníkovi, nakoupit, vzít to cestou do
knihovny, na trénink sportovního klubu, do zahradní restaurace na párty
a rovnou si i zaplatit dovolenou u moře. A to ani v případě, kdy jsme toto
vše dříve hravě zvládali. Stejně jako není moudré si zařídit individuální plán
studia nebo home office navždy a vyhnout se tak setkání se spolužáky/ko
legy a zůstat uzavřený sám doma. Vždy platilo a platí zlaté pravidlo, že
všechny extrémy škodí. Takže nejen kvůli ohledům na okolí, ale i kvůli sobě
samotným, vydejme se vstříc svému obvyklému životu postupně, pozvolným
přidáváním jednotlivých aktivit a psychických zátěží sami na sebe.
A zkusme být tolerantní k tomu, že každý máme trošku jiné tempo zvlá
dání zátěže, takže někdo do obvyklého života vpluje hned a jinému to
možná pár dní nebo i týdnů potrvá. A není tím nikdo z nás horší nebo lepší.
Bude se nám v takovém světě všem lépe žít.
Všem čtenářům časopisu STOP přeji příjemný a postupný „návrat zpět“.
Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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INZERCE
Posláním služby je umožnit dospívajícím a dospělým
lidem s tělesným a kombinovaným postižením
ve věku 16 – 64 let, aby se začlenili do života
v běžné společnosti a komunitě. Služba je
poskytována na území hl. m. Prahy, bezplatně,
a to v pěti základních programech.
Marie Palasová / marie.palasova@asistence.org / 739 560 211

• Chcete si vybudovat představu o tom, co to znamená samostatně bydlet?
• Potřebujete si zmapovat možnosti bydlení?
• Přejete si najít bydlení, zařídit si ho a naučit se v něm fungovat?

• Přejete si najít soukromé asistenty sociální péče a nastavit
podmínky spolupráce?
• Potřebujete si ujasnit vlastní představy o míře potřebné podpory
a spolupráci s vlastními asistenty?
• Chcete získat zkušenosti, znalosti a dovednosti potřebné k hledání
soukromých asistentů a udržení spolupráce s nimi?

• Přejete si navázat nové vztahy nebo nalézt místo nebo skupinu lidí,
kam se můžete zapojit a kam „budete patřit“?

• Potřebujete řešit své konkrétní problémy, obtíže nebo záležitosti
prostřednictvím vyhledávání relevantních informací, zvažování
různých variant a možností, vyhodnocování pro a proti, přínosů a rizik?
• Chcete se naučit argumentovat, formulovat a vyjadřovat vlastní názor
a vyjednávat s třetími stranami (rodiče, partner, školy, služby atp.)?

• Přejete si mít naplánované a zkoordinované služby a osobní aktivity,
které chcete nebo potřebujete ve svém životě?
• Chcete mít podporu při komunikaci se službami nebo třetími osobami?
• Potřebujete mít kontrolu nad svými financemi?

• Potřebujete poradit ohledně kompenzačních pomůcek
a úprav prostředí?
• Chcete potrénovat pamět, pozornost nebo něco jiného?
• Přejete si lépe zvládat všední denní nebo pracovní činnosti?

Můžete se také podívat na webové stránky Asistence, o. p. s. a na Facebook.

DO NOVĚ OTEVŘENÉHO
DIAGNOSTICKÉHO CENTRA
V NOVÝCH BUTOVICÍCH,
KTERÉ NABÍZÍ
ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
PRO MAMINKY I JEJICH DĚTI,
HLEDÁME LÉKAŘE, SESTRY
A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÝ
PERSONÁL.
PŘIDEJTE SE K NÁM.

LIDSKOST.

Našim zaměstnancům nabízíme:
• zajímavou práci v moderním prostředí • aktivní podporu v dalším vzdělávání
• špičkové přístrojové vybavení ambulantního provozu • možnost zkráceného úvazku
• motivační mzdové ohodnocení • příspěvek na penzijní připojištění • 5 týdnů dovolené
• plně hrazenou mateřskou školku pro děti v docházkové vzdálenosti od pracoviště

VSTŘÍCNOST.

dcnh.cz

ZDRAVÍ ČLOVĚKA.

26

ČERVEN 2021 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 229

STALO SE V ČERVNU
Obr velikánovič

Tímto superlativem označuje ještě v roce 1904 stavební rada Jiří
Soukup Negrelliho viadukt v rozsáhlé publikaci o pražských mostech.
A to slavný železniční most přes Vltavu a viadukt v Karlíně už více
než půl století pilně sloužil provozu. Je historicky prvním pražským
železničním mostem a druhým nejstarším dochovaným pražským
mostem přes Vltavu. Do roku 1910 byl se svými 1100 metry nejdel
ším mostem Evropy a dosud je to nejdelší železniční most ve střední
Evropě. O jeho vybudování rozhodlo ředitelství drah v roce 1842, kdy
byla podepsána mezistátní dohoda mezi Rakouskem a Saskem. Želez
nice potřebovala další přemostění, které bylo nezbytné pro pokračo
vání Severní státní dráhy z Prahy do Drážďan. Traduje se, že vše
mocný kancléř Klemens
Metternich to komentoval po
známkou, že téhle vymoženosti
využijí především darebáci a revo
lucionáři, aby svou podvratnou
činnost mohli exportovat do všech
vzdálených koutů Evropy. A vi
děno dnešní politicky korektní
optikou, neměl trochu pravdu?
Začátek viaduktu se nachází
na území Prahy 1 v Novém
Městě, pokračuje nad autobuso
vým nádražím Florenc, dále úze
mím Karlína přes vltavský ostrov
Štvanice do bubenské části Hole
šovic. Po dokončení měl 87 kamenných oblouků. Na stavbě pracovalo
až 3 000 dělníků různých národností. Při stavbě byly poprvé ve větší
míře použity parní zvedací stroje. Dodavatelem byly firmy bratří
Kleinů a Vojtěcha Lanny. Most byl budován nad tehdy ještě nere
gulovanou řekou. Klenby měl z české žuly a obklady pilířů z pískovce
se žulovými kvádry na rozích. Materiál byl přivážen po vodě ze
Schwarzenberského lomu v Těchnici u Orlíku, přes Kamýk nad Vlta
vou a opracováván na místě. Ohromné kvádry měly hmotnost až půl

druhé tuny. Pro manipulaci s nimi byla postavena speciální rumpá
lová zvedací zařízení. Třicet beranidel zaráželo do dna řeky a do
země dřevěné piloty. Vodu odčerpávala nepřetržitě dvě parní čerpa
dla. Byly to první stroje, použité v českém mostním stavitelství.
Náklady činily jeden a půl milionu zlatých. Projekt byl připraven
roku 1845, stavělo se od jara 1846 a uvedení do provozu proběhlo
1. června 1850. Geniální prozíravost Ing. Aloise Negrelliho, který
nahradil tragicky zahynuvšího Jana Pernera, oceníme i dnes. Původní
trať vyhovovala ve všech ohledech až do své rekonstrukce v červenci
2017 dopravní intenzitě dráhy s tlaky 20 tun na jednu nápravu. Na
víc, jako i Karlův most přestál v plném provozu povodeň v srpnu
2002, i když byl navržen na zá
kladě záplav v roku 1845. Po
dobně jako stavba sama nebyl pů
vodně doceněn ani její projektant.
Je to patrno i z názvu mostu,
který byl po celých sto let ozna
čován všeobecně jako „viadukt
Společnosti státní dráhy“, později
jako „železniční viadukt z Karlína
do Holešovic“. Jméno Aloise Ne
grelliho se objevuje v jeho názvu
až v padesátých letech dvacátého
století. Negrelli krom jiného spo
lupracoval na projektu Suezského
průplavu. Výjimečná empírová
stavba sloužila poctivě všem dráhám i režimům bez zásadnější změny
plných 167 let. Jako vynikající technické dílo byl zapsán v roce 1958
do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.
V letech 2017 – 2020 byl viadukt zrekonstruován v celé své délce.
Během prací za 1,5 miliardy korun se ale ukázalo, že je v horším stavu,
než se myslelo a práce se o půl roku protáhly. Vlaky tudy zase vesele
jezdí. Stavba Negrelliho viaduktu je projevem monumentality empí
rové doby v oboru technické stavby.
Dan Novotný

TŘINÁCTKA ROK PO ROCE
2010: Vodotrysk v nádrži, sto let Sokola a nová parkoviště

Rok 2010 začal v Praze 13 nebývalou sněhovou nadílkou. „Už 8. ledna
svolal starosta David Vodrážka krizový štáb, který vytipoval místa, na
nichž pak dobrovolní hasiči ze Stodůlek a Třebonic pomáhali s odklízením
sněhu,“ napsal magazín STOP. Oddělení krizového řízení zakoupilo
také sněhovou frézu za zhruba 40 tisíc korun.
Bez problémů se neobešla ani ná
sledná obleva, která odhalila mnohé
psí hromádky a nepořádek. „Rada
městské části vyčlenila 100 tisíc korun
na jednorázový úklid psích exkrementů z chodníků. Současně byla
26. února uvedena do provozu benzínová čtyřkolka se speciálním sběrným
košem a vysavačem,“ uvedl zpravodaj.
U příležitosti Dne Země, tedy
22. dubna, bylo slavnostně otevřeno
nové dětské hřiště ve vnitrobloku
Bellušovy ulice na Lužinách, jehož
dominantou se stala velká lanová
sestava s trampolínou.
TJ Sokol Stodůlky oslavil 100 let od svého založení. Mimořádná
výroční schůze se konala 22. května ve Spolkovém domě, kde byla
po celý den k vidění také výstava o historii Sokola a oddílu kopané.
V rámci oprav horní retenční nádrže v Centrálním parku byl upro
střed vodní plochy vybudován vodotrysk spuštěný 20. července. „Voda
z trysek proudí během dne v hodinových intervalech, vždy přibližně 15 minut. Vodotrysk bude v provozu do konce října, v zimě se trysky odmontují,
aby nemohlo dojít ke zranění bruslařů,“ informoval zpravodaj STOP.

Starosta David Vodrážka 1. září otevřel novou mateřskou školku v re
konstruovaném „domečku“ v Bronzové ulici. „Zásadní rekonstrukce za
25 milionů korun přetvořila původní provizorní stavbu na moderní
a útulné místnosti pro dvě nová oddělení s padesáti dětmi,“ uvedl zpravo
daj.
V pátek 10. září byl za účasti ředitele Dopravního podniku hl. m.
Prahy Martina Dvořáka zprovoz
něn západní vestibul stanice metra
Stodůlky. Začal se stavět v září
2009 a stál přes 280 milionů
korun.
Začátkem října byla uvedena 
do provozu dvě dlouho očekávaná
parkoviště na Velké Ohradě, čímž
vzniklo celkem 148 nových parko
vacích míst. „Jsme si vědomi, že Velká Ohrada to má v rámci Prahy 13
s parkováním nejtěžší, a připravujeme několik dalších opatření,“ uvedl
starosta David Vodrážka.
Po zhruba měsíčním zkušebním
provozu se v neděli 10. října slavnostně otevřel zrekonstruovaný Kul
turní dům Mlejn. „V průběhu stavby, která trvala necelé dva roky, byl
demontován plášť původní budovy z roku 1988 a byla zbourána většina
příček,“ přiblížil STOP.
Ve dnech 15. a 16. října proběhly volby do Zastupitelstva městské
části Praha 13. „Své hlasy odevzdalo celkem 17 576 voličů, takže volební
účast přesáhla 41 procent. Nejvíce hlasů obdržela ODS (32,21 procenta),
která získala 12 mandátů,“ informoval zpravodaj.
Robert Šimek
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2021
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VÍKENDY BEZ NUDY

Není krtek jako krtek

V posledním předprázdninovém vydání vám prozradíme malinko víc
o jednom z hodně navštěvovaných míst naší metropole. Řekne-li se
slovo krtek, někomu se vybaví animované filmy pro děti výtvarníka
Zdeňka Milera, jinému zahrada „ozdobená“ nezaměnitelnými
a hlavně nevítanými kopečky. My ale tentokrát nebudeme hovořit ani
o jedné z těchto alternativ. Pozveme vás totiž přímo do Krtkova světa
v Horních Měcholupech. Místa, kde si vaše ratolesti opravdu přijdou
na své. Na ploše několika hektarů mohou skvěle prožít pár hodin, celé
odpoledne, ale i celý den. A co je velké plus? Velká odstavná plocha,
autobusová zastávka pár kroků od vchodu do areálu, do Krtkova světa
můžete dojet i vlakem – stanice Horní Měcholupy je od parku vzdá
lena pouhých 300 metrů, řadu aktivit si užijete i při špatném počasí.
Co Krtkův svět návštěvníkům nabízí, nám v krátkosti prozradil maji
tel tohoto zábavního parku pan Josef Roušal.
„Krtkův svět jsme otevřeli 7. června loňského roku. Na několika
hektarech nabízíme dětem celou řadu bezpečných herních prvků
a atrakcí – kolotoče, skákací polštáře, bludiště, trampolíny, šlapací au
tíčka, odrážedla pro malé návštěvníky, oblíbené kuličky, projížďku
vláčkem... Zájemci budou mít možnost navštívit i cirkus. Momentálně
prochází úpravami Krtkův skleník, kde v den našeho prvního výročí
otevřeme letošní novinku, kterou je naučné centrum s možností si po
hrát. Celý prostor je tematicky zaměřený na přírodu a rostliny, aby se
s nimi děti trochu se
známily, něco se nau
čily, něco vyzkoušely.
Mohou si koupit ně
kterou z aktivit – na
příklad sázení rostlin,
výrobu věnečků nebo
závěsných kokedam,
které si pak odnesou,
prohlédnout si naučné
„domečky“ s ptáky, liš
kami, jezevci... Ale ani

tady nechybí herní
prvky – stěna na le
zení pro děti zhruba
od 3 let, pro odvážné
bude přístupná stra
šidelná část s čerty
a kostlivci, pod stro
pem je síťová část,
kde děti mohou pro
běhnout síťovými tu
nely do domečku
a dolů sjet toboga
nem. Pohrát si tedy
mohou nejen na
zemi, ale i ve vzdu
chu. Podle zájmu
jsme připraveni na
bídnout dětský kou
tek s naučným pro
gramem, kde by děti
mohly nějaký čas trávit bez rodičů. Myslím, že u nás se nikdo nudit
nebude.“
Areál je bezbariérový (schody jsou jen do 1. patra Krtkova skle
níku), k dispozici jsou přebalovací pulty, toalety pro děti i dospělé,
stánky s občerstvením i venkovní posezení. Zábavní park Krtkův svět
má otevřeno sedm dní v týdnu vždy od 9.00 do 19.00 hodin.
Více informací získáte na info@krtkuvsvet.cz, tel. 774 090 909,
https://krtkuvsvet.cz.
Eva Černá
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TOULKY

Méně známé pražské rozhledny
Vystoupíte ve stanici metra B Hloubětín. Půjdete doprava kolem ze
lené budovy bývalého zájezdního hostince, jedné z nejstarších hlou
bětínských budov, k plaveckému bazénu. Vedle bazénu je pomník
obětem války. Nejstarší hloubětínskou stavbou je kostel sv. Jiří, který je
zmíněn v listině pražského biskupa Mikuláše roku 1257. Na zrušeném
hřbitově kamenný kříž upomíná neštěstí na vojenských manévrech za
účasti císaře Josefa II. Naproti vstupu je starý hřbitůvek Křižovníků,
jediného ryze českého řádu spojeného se sv. Anežkou Českou. Z ma
lého špitálního bratrstva vznikl tento řád s červenou hvězdou. Na pro
tější straně ulice je areál křižovnického dvora ze 17. století, kde byly
hospodářské budovy, špitál, fara i škola. Za kostelem uvidíte cimbuří
zámečku ve stylu tudorovské gotiky. Ve středověku zde stávala tvrz,
kterou v roce 1648 vypálili Švédové. V 70. letech 19. století pozemek
zakoupil zemský advokát JUDr. Václav Linhart a postavil zde novoba
rokní vilu jako své rodinné sídlo. Další z majitelů, velkostatkář Vladi
mír Židlický, vyzdobil průčelí zámku erbem, který si sám vymyslel.
Před 2. světovou vál
kou zámek vlastnila
židovská obec. Od
roku 1969 sloužil jako
dům pionýrů. V roce
1990 byl vrácen ži
dovské obci, která jej
pronajala soukro
mému zdravotnímu
zařízení orientova
nému na gynekologii
a byl zde uveden do
provozu i první baby
box u nás. Sloužil té
měř 15 let a pomohl
28 miminkům do ži
vota. Od kostela jděte
Hloubětínskou a na
třetí křižovatce zah
nete do Hostavické.
Mezi chatičkami se
dáte první odbočkou
vpravo k železničnímu
viaduktu, který pode
jdete a přes hráz, kde
se vlévá Rokytka, vystoupáte kolem železniční stanice Praha-Kyje. Ta
v roce 1845 spojila Prahu s Olomoucí. Na konci ulice zamiřte doleva
dolů ke kostelu sv. Bartoloměje. Největší zajímavostí románské jedno
lodní stavby jsou vzácné nástěnné malby a systém chodeb a schodišť
v obvodových zdech. Je nejstarší dochovanou stavbou v Praze 14.
Jděte dolů, zprava kolem hřiště a na rozcestí se dejte vpravo. Vyjdete
u rozhledny Doubravka v přírodním parku Čihadla. Konstrukci roz
hledny tvoří akátové dřevo, které je jednou z nejvíce trvanlivých dře
vin. Na stavbu bylo použito přes sedm kilometrů akátových kmínků,
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dále dubové dřevo a ocelové díly. Rozhledna v roce 2019 obdržela Ná
rodní cenu za architekturu. Pokračujte k rozcestí, pak vpravo a tady
pozor. Nenápadnou pěšinkou vpravo mezi křovím sejdete až ke Své
pravickému potoku. Zase doprava, přejdete lávku, dál po dřevěném
chodníku přes další potok až na rozcestí s lavičkou u velkého stromu.
Zamiřte doleva podél Rokytky s mnoha tůněmi a rybníčky. Za zatáč
kou projdete mezi potoky – zleva Svépravický, zprava Rokytka. Do
jdete k chatičkám a kamennému můstku s tabulí Suchý poldr Čihadla.
Za tabulí vpravo až dojdete k bývalé, dnes zatopené pískovně. V sou
časné přírodní rezervaci žije řada odlišných biotopů vyhovujících růz
ným rostlinám a živočichům. Běžně zde hnízdí lyska černá, potápka
roháč, slípka zelenonohá, kalous, strnad i budníček. Aby se sem vrátil
ledňáček říční, je tu upravená strmá pískovcová stěna, jež umožňuje
hloubení hnízdních nor. Najdete tu vytvořený písečný ostrov. Dojdete
k ohradám s koňmi. Vlevo je zelený kopeček s nejmenší pražskou roz
hlednou. Na dřevěný triangl s pískovcovou podezdívkou vede jen
sedm schodů a je odtud vidět přírodní rezervace V Pískovně, niva Ro
kytky, přírodní památka Xaverovský háj nebo silueta sídliště Černý
most. Ve zdejší geologické zahradě jsou vystaveny a popsány dvě de

sítky hornin Prahy a Středočeského kraje, které zachycují vývoj oblasti
za posledních 600 miliónů let. Iniciátorem byl starosta Dolních Po
černic Zbyněk Richter. Inspirací mu byla norská geologická zahrada.
Za hřbitovem se dáte doprava, za závoru a přes můstek nad Rokytkou.
Vlevo z autobusové zastávky dojedete k metru Černý Most. Dnes jste
si udělali asi devět kilometrů dlouhou procházku. Zdrávi došli!

Marta Kravčíková, KČT, oddíl TurBan

Betonování základů – 11. 5.

Kontrolní den – 27. 4.

Přístavba Lukáše pokračuje
V květnovém STOPu jsem poprvé informoval o zahájení přístavby
Domu sociálních služeb Lukáš, kterou provádí stavební společnost
DEREZA spol. s r.o. Stavba je v plném proudu, o čemž se může pře
svědčit každý, kdo jde kolem. Své vědí i obyvatelé domů v rondelu
uzavřeném ulicemi Trávníčkova a Fantova, stavbu v přímém přenosu
zažívají i všichni senioři bydlící v Lukáši a pracovníci Střediska so
ciálních služeb Prahy 13. Nutno podotknout, že stavba svým rozsa
hem a stavebním ruchem nenarušuje provoz sociálních služeb stře
diska a ani na bydlící seniory nepůsobí negativně. Proto je třeba
vyzdvihnout ohleduplnost stavebních dělníků a technických pracov
níků společnosti DEREZA ke každodennímu provozu Domu sociál
ních služeb Lukáš. Stavba sice občas generuje zvýšený hluk, ale díky
vlhkému až deštivému počasí zatím nezpůsobuje zvýšenou prašnost.
Zkrátka probíhá poměrně přívětivě, i když o sobě dá občas vědět.
Co se tedy zatím postavilo a co nás čeká v nejbližším období? Pro
běhla hlučná demolice betonových vrstev hřiště, byly realizovány vý
kopové práce pro betonáž a vyarmování základových betonových
pasů a patek a vyzdil se základ výtahové šachty. Byla položena ležatá
kanalizace. Laicky řečeno byly provedeny základy stavby.
V současné době a ve dnech následujících bude provedena betonáž
podkladní betonové desky, vodorovné hydroizolace a zdění obvodo
vého zdiva z keramických cihelných tvárnic Porotherm. V prázdni
nových měsících začnou probíhat práce na hrubé stavbě spočívající
ve zdění nosného zdiva a betonáž monolitických betonových sloupů
a stropních konstrukcí.

Stavaři počítají s tím, že pokud jim bude přát počasí a nebude napří
klad extrémně deštivo, mohly by do konce prázdnin stát dvě patra
hrubé stavby (stropy a obvodové zdivo). Stavba nebude generovat už
výrazný hluk obdobný rozbíjení vrstev betonu hřiště, který se rozléhal
uvnitř celého rondelu. Nicméně zvýšené hlučnosti se nevyhneme.
A to zejména v případě nahodilého krátkodobého řezání keramic
kých tvárnic diamantovou pilou nebo provozu čerpadla betonu při
betonáži nosných konstrukcí.
Práce na stavbě budou probíhat ve všední dny od 7.00 do 18.00
a v sobotu od 9.00 do 18.00 a to i v době svátků a ve dnech pracov
ního klidu, pokud nepřipadnou na neděli.
Do konce prázdnin je tedy co dělat. Se „stavebním zpravodajstvím“
se ozvu v září. Nakonec bych chtěl poděkovat panu Petru Horákovi,
stavbyvedoucímu společnosti DEREZA, který má podíl na odbor
ném „stavařském“ textu. Přeji krásné léto a slunečné prázdniny bez
koronaviru.
Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Lití betonové desky – 17. 5.

Senior fitnes má zajímavou nabídku
Nezisková organizace Senior fitnes, z.s., umožňuje nejen seniorům
utužovat psychické i fyzické zdraví. Aktuálně nabízí:
• Fotbal v chůzi
Baví vás fotbal, máte týmového ducha a je vám alespoň 50 let?
Máte jedinečnou příležitost. Roz
šiřujeme hráčskou základnu.
Trénujeme na několika místech
v Praze. Kontakt: tel. 721 642 413,
miroslavrod@seznam.cz.
• Projekt Rozchoď babičku
Cvičení na židlích určené pro se
niory s velmi omezenou pohybli
vostí, cvičitelé docházejí za klienty
domů a věnují se každému indivi
duálně. Kontakt: i.hoffmannova@seniorfitnes.cz, tel. 602 558 135.
• Otužování – utužování organizmu
Jde o celoroční projekt cíleného otužování organizmu, cvičíme venku
a postupně se odkládají vrstvy oblečení. Cvičí se na Střeleckém ostro
vě, kde se lze i lehce smočit v řece.
Kontakt: r.martinkova@seniorfitnes.cz, tel. 776 043 299
Všechny informace o našich aktivitách najdete na webových
stránkách www.seniorfitnes.cz.
Karolina Fomenková

Zavřené dveře neznamenají
zavřená srdce
Děti ze ZŠ Bronzová mají každý den mimo svého on-line vyučování
i odpolední on-line družinu. Denně se setkáváme, povídáme si, tvo
říme, soutěžíme. Prostě se snažíme bavit a přes všechna omezení být
spolu. Z jednoho takového odpoledního tvoření, které nás velmi ba
vilo a jehož výsledkem byl výrobek, který se nám moc líbil, vzešla
myšlenka potěšit jím někoho dalšího. Tím někým se stali senioři.
Vybrali jsme si dům seniorů Agáta.
Jana Hegarová
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2021

31

Dvanáct let společně
Projekt Společná adresa – Praha 13 je zaměřený na integraci cizinců
a podporu vzájemného soužití občanů Prahy 13. Aktivity projektu
jsou rozděleny do pěti priorit: vzdělávání, volný čas, komunitní práce,
informovanost a regionální spolupráce.
Průběh pandemie koronaviru se přirozeně dotkl i realizace projektu,
zejména v oblasti vzdělávání, volného času a komunitní práce. Proto
ho bylo potřeba upravit. Letos jsme zrušili konání kulturně-komu
nitní akce Nejsme si cizí... a doplňkového regionálního Foodfestivalu.
Taktéž jsme z projektu vyřadili i dlouholetý volnočasový klub Rozma
nitý svět při FZŠ Trávníčkova. Některé z aktivit byly pro jistotu pře
sunuty do on-line prostoru. Aktuální situaci v realizaci je potřeba si
pro jistotu ověřit na níže uvedených kontaktech.
Oblast vzdělávání staví na spolupráci se sedmi mateřskými a třemi
základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a do
učování (včetně prázdninových kurzů češtiny ve dvou ZŠ). Zároveň
jsou vzdělávány pedagožky z těchto škol. Jejich metodickou podporu
zajišťují META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů,
Tereza Linhartová a ÚJOP UK v Praze, který nabízí Dvousemestrální
zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Dále probíhají
prostřednictvím neziskové organizace Centrum pro integraci cizinců,
o.p.s., čtyři typy nízkoprahových kurzů češtiny pro dospělé migranty
(včetně On-line letního minikurzu češtiny). V Městské knihovně

Nabídka pro pečující
Pečujete doma o svého blízkého a nevíte si rady? Projekt Pečuj doma
má pro vás nabídku on-line kurzů a podpůrných skupin, které jsou ur
čeny všem, kteří pečují o své blízké (rodiče, prarodiče, o děti s postiže
ním atd.), nebo se na tuto možnost chtějí připravit. Tyto aktivity jsou
zdarma a lze se k nim připojit přímo z pohodlí svého domova. Kurzy
jsou například na téma Sociálně právní minimum, Jak zvládat dlouho
dobý stres, Pečujeme o člověka s demencí... Zájemci se mohou přihlá
sit přímo na webu www.pecujdoma.cz. Kurzy zajišťujeme v programu
Microsoft Teams.
Kontakt pro zájemce: zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz,
tel. 730 195 061, renata.dohnalova@pecujdoma.cz, tel. 734 682 249.
Více na www.pecujdoma.cz.
Renata Dohnalová

v OC Lužiny jsou plánovány
dvě aktivity – projekt Spo
lečně v knihovně, který je
zaměřený na nízkoprahovou
pomoc se školní přípravou.
Ten zajišťuje Nová škola,
o.p.s. Další aktivitou bude
od září Interkulturní konver
zační setkání organizované
Integračním centrem Praha, o.p.s.
Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podpo
rován aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky (podzimní akce
Letem světem) a připojením se k akci Zažít Butovice jinak, která se,
doufejme, bude konat 18. září.
Všechny podstatné informace naleznete v informačním letáku
a na pravidelně aktualizovaném webu MČ Praha 13 www.praha13.cz.
Podobně jako v loňském roce je součástí projektu i aktivita zaměřená
na komunitní práci. Obyvatelé Prahy 13 se tak mohou setkat s komu
nitní pracovnicí. Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou
setkání Pracovní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13.
Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován městskou
částí Praha 13. Více na www.praha13.cz/Integrace-cizincu nebo
syrovyp@praha13.cz, tel. 235 011 453. 
Petr Syrový, koordinátor projektu

Podpora polytechnického
vzdělávání
Polytechnická výchova se zaměřuje na kladný postoj k osvojování pří
slušných dovedností. Důležitý je rozvoj technického myšlení a tvoři
vosti, podporující kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.
V rámci MAP II jsme nabídli pedagogickým pracovníkům mateř
ských a základních škol šest webinářů s možností využití praktických
ukázek. Lektorky workshopů vycházely z vlastních zkušeností
a umožnily tak sdílení dobré praxe.
Podpora polytechnického vzdělávání je velmi důležitá, velký zájem
ukázal, že technická gramotnost není jen prázdný pojem.

Marcela Fuglíková

Doplňující informace zastupitele
Plýtvání veřejnými penězi: Čtvrt milionu za nekvalitní analýzu

Radnice MČ Prahy 13 zadala v půlce loňského roku analýzu
možností digitalizace činnosti základních a mateřských škol za
250 000 Kč z veřejného rozpočtu. Jako dodavatele dokumentu si
vybrala nechvalně známou společnost Gordic, kvůli které již pražský
magistrát v roce 2013 dostal pětimilionovou pokutu za předražené
IT zakázky od antimonopolního úřadu.
Analýza, kterou pro radnici nechali zpracovat radní pro digitalizaci
Michal Drábek a místostarostka pro školství a IT Marcela Plesníková (oba za ANO), svou kvalitou naprosto neodpovídá zaplacené
sumě ani zadanému tématu. Dodaný dokument, který se měl mj. za
bývat zavedením online přihlášek na MŠ, téma zcela opomíjí a pro
blematikou digitalizace provozu vzdělávacích zařízení se zabývá
pouze okrajově. Místo toho působí jako reklamní leták na elektronic
kou spisovou službu od firmy Gordic, která analýzu zpracovala. Navrhovaná opatření, jako například systém na rozpoznávání značek
pro kontrolu vjezdů do areálu pro zamezení teroristického útoku,
jsou zcela mimo diskutované téma. Celý text navíc obsahuje množství
faktických i gramatických chyb a vykazuje chatrnou orientaci v od
borných pojmech.
Diskuzi na téma digitalizace přihlášek jsem na zastupitelstvu
osobně otevřel poprvé již před dvěma roky. Naše koalice od začátku
navrhuje využít řešení poskytované zdarma Magistrátem hlavního
města Prahy, což odmítli... (Úplné znění textu najdete na webu
www.praha13.cz – Samospráva – Kluby zastupitelů.)
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Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13
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Reakce na názor zastupitele Petra Koláře

Jakkoli si pana zastupitele vážíme, útočnost uvedeného příspěvku nás
překvapila. Vedení městské části proto považuje za nutné uvést na
pravou míru některé tendenčně, až manipulativně prezentované ná
zory a vysvětlit část povinností, které má veřejná správa dané zákonem
a které pan zastupitel zcela ignoruje.
Distancujeme se od urážlivých a nepodložených výroků vůči společnosti Gordic, s.r.o., která jako dodavatel studie vzešla z veřejné sou
těže a jejíž nabídka byla nejlevnější. Radnice si cení její profesní repu
tace. Tato firma obhospodařuje přes 6 000 organizací veřejné správy
i soukromého sektoru, mezi její zákazníky patří i klíčové resorty
obrany a bezpečnosti, jako je třeba Ministerstvo vnitra, Armáda ČR,
Bezpečnostní informační služba, Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost a Severoatlantická aliance. I vzhledem k oce
něním, které dodavatel dostává, zejména v celorepublikové soutěži
Egovernment the Best za rok 2020, nemá radnice pochyby o jeho dů
věryhodnosti a kvalifikovanosti.
Pan zastupitel mj. uvádí, že dodané dokumenty svou kvalitou na
prosto neodpovídají zaplacené sumě i zadanému tématu. Z textu ale
není zřejmé, zda hodnotí jeden ze čtyř dodaných souborů, nebo
všechny jako celek. K ceně můžeme sdělit jen to, že zadavatelem vy
psaný limit nebyl překročen. Dále pan zastupitel zjevně nestudoval
vlastní zadávací dokumentaci. O zavedení on-line přihlášek do mateř
ských škol v něm nebylo ani slovo, proto nelze dodavatele vinit
z toho... (Úplné znění textu najdete na www.praha13.cz – Samospráva
– Kluby zastupitelů.) 
Michal Drábek, radní (ANO 2011)

KD Mlejn se zapojil do akce
Kultura je taky služba
Tanec na střeše, vzdušná akrobacie před foyer nebo distanční tango
před budovou Mlejna byly k vidění v rámci akce Týden péče o duši aneb
Kultura je taky služba.
IGOR MIKULA – FOTOGRAFIE ROKU 5. ROČNÍKU SOUTĚŽE CZECH NATURE PHOTO 2021

Vítězem pátého ročníku Czech
Nature Photo se stal Igor Mikula
Mezinárodní porota soutěže Czech Nature Photo udělila titul Fotografie roku fotografovi Igoru Mikulovi za snímek s názvem Kos černý.
Do soutěže se přihlásilo 267 autorů, kteří zaslali 2 300 fotografií.
Novinkou letošního ročníku bylo Czech Photo Junior, do něhož se
přihlásilo 227 žáků základních a středních škol, kteří zaslali téměř
tisíc fotografií.
Slavnostní vyhlášení cen se konalo 10. května on-line na sociálních
sítích Czech Photo. Od 11. května se v galerii Czech Photo Centre
otevřela výstava sestavená nejen z nominovaných snímků soutěže
Czech Nature Photo.
„Vyvrcholením práce poroty byl výběr fotografie roku, o níž by se
asi nedalo říct, že byla od samého počátku absolutním favoritem na
celkové vítězství. I po pečlivém zhodnocení ze všech úhlů pohledů
jsme se nakonec shodli jednohlasně. A tak se fotografií roku 5. roč
níku soutěže Czech Nature Photo 2021 stal snímek kosa krmícího
mláďata v hnízdě. Lokální, dalo by se říci obyčejný motiv z české pří
rody, dokonale koresponduje se současnou složitou situací způsobenou
pandemií koronaviru, která ovlivňuje veškeré naše možnosti včetně
cestování i fotografování. Autor měl neotřelý nápad, jak fotografii po
jmout, dokonale ho technicky provedl a zachytil ten správný moment.
Snímek nese poselství, že náměty pro silné fotografie lze najít všude
kolem nás,“ říká předseda poroty Vladimír Čech ml.
„Už dlouho jezdívám do jedné zapadlé vesničky na chatu ke kama
rádovi Ondřejovi pozorovat zvířata. Na parapetu záchodového okénka

Hlavní motto pořadatelů znělo: „Vyraž do ulic a parků ve svém slav
nostním kostýmu a připomeň kolemjdoucím, že jsou naši diváci.
Tanči, žongluj, recituj, vyprávěj, hrej a zpívej... A to vše dle libosti!“
I přes počáteční nepřízeň počasí na diváky čekala akrobatická čísla
na kruhu a laně v podání Bětky Tiché, Báry Batoňové a Adély Jordá
kové, TS Chloe potěšil kolemjdoucí barevnou taneční choreografií na
střeše a nechyběl ani Baron Prášil ve slavnostním kostýmu. Největší
úspěch sklidilo Social Distance Tango Jany Marouškové a Jakuba Slo
váka, kteří se ve španělských rytmech odděleně proplétali mezi ná
hodnými diváky, a Souboj o korunku tanečnic Petry Houškové
a Anny Benhákové, které rovněž v bezpečné vzdálenosti vyrazily smě
rem k divákům.
„Myslím, že se podařilo připravit kolemjdoucím jedinečný zážitek.
V souladu s hygienickými nařízeními jsme vytvořili zajímavý program,
jehož slavnostní atmosféra byla cítit až ke mně na střechu. Všichni do
toho šli naplno, euforie a radost z živého hraní před diváky byla tak
silná, že většina účinkujících ani necítila zimu. Množství náhodných
diváků, kteří se na cestě z práce nebo na nákup neváhali zastavit, do
kazuje, že kultura jim už opravdu chybí,“ doplňuje koordinátorka akce
Zuzana Drábová.
KD Mlejn je i v době pandemie útočištěm mnoha umělců a my
pevně věříme, že vám brzy budeme moct ukázat všechno, co se za za
vřenými dveřmi připravuje.
Eva Roškaňuková
každoročně hnízdí pár kosů. Nebylo tomu jinak ani loni. Vzhledem
k tomu, že jsou na přítomnost lidí zvyklí, rozhodl jsem se život ro
dinky zdokumentovat. Na fotografii vidíme samečka, který svým rato
lestem přináší potravu. Snímek vznikl pomocí dálkové spouště, foto
aparát jsem umístil v blízkosti parapetu a pár hodin pozoroval, zda
jeho přítomnost neruší ptáky při krmení. Kosi ho naprosto ignorovali
a přilétali s potravou ve stejných intervalech. Po tomto zjištění jsem se
ukryl na toaletě, a jakmile se samec vrátil s úlovkem, exponoval jsem.
Pevně věřím, že na tomto netradičním místě rodiče odchovají ještě
spoustu generací mláďat,“ popisuje vznik fotografie roku Igor Mikula.
Igor Mikula se narodil v Piešťanech na Slovensku. Fotografii pří
rody se intenzivně věnuje od roku 2014. Tehdy poprvé navštívil hor
ský a nížinný deštný prales v Panamě, který byl stěžejní pro jeho další
tvorbu. Focení zvířat a přírody pro něj znamená formu terapie, kdy
utíká od nástrah běžného života zpátky do bezstarostných dětských
let. Autor je držite
CZECH PHOTO JUNIOR 2021 - MICHAL VAICENBACHER (7 LET) - BRHLÍK LESNÍ
lem několika oce
nění v soutěži
Czech Nature
Photo, dále Aus
tralian geographic
nature photogra
pher of the year
2018 – vítěz v ka
tegorii zvířecí por
trét, International
nature photogra
phy competition
2019, highly co
mmented in v ka
tegorii ostatní zví
řata, také získal
nominaci v cestovatelské soutěž H+Z v roce 2019.
Odborná mezinárodní porota zasedala v galerii Czech Photo Cen
tre 3. března pod vedením Vladimíra Čecha ml. Společně s ním o ví
tězích rozhodovali izraelský wildlife fotograf Boaz Amidror, fotograf
Václav Šilha, ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený a Petr
Tureček ze společnosti Cewe.
Výstava bude otevřena od 11. května do 29. srpna každý den kromě
pondělí, dle nařízení vlády. V úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00
hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí
80 a snížené 40 korun.
Galerie se nachází 100 metrů od stanice metra Nové Butovice
na adrese Seydlerova 2835/4.
Anna Vacková
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travinami pod sklárnou v Nenačovicích. S sebou si vezměte
podložku na sezení v trávě a vlastní pití a svačinu. Vstupné
200 Kč dospělý a 100 Kč dítě. Prosíme o potvrzení účasti formou SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz.

Středa 16. 6. • 13.00 – 17.00
Den zdraví už pošesté
Sluneční nám.
(travnatá plocha pod radnicí)

vat, sbírat, užívat a naučíme se vyrábět hojivou mastičku
z bylin. Zapálíme také svatojánský ohýnek.
Vstupné je 200 Kč dospělý a 100 Kč za dítě.
Více na www.dona-meduna.webnode.cz. Přihlášky předem
majdas@volny.cz nebo formou SMS na tel. 775 690 806.

Městská část Praha 13 vás opět po roce zve na jednodenní
festival zdravého životního stylu. Těšit se můžete na bohatý
program partnerů akce a informace ze světa zdraví a prevence.
Program bude doplněn soutěžemi pro děti o zajímavé ceny.
Ústředním tématem letošního ročníku bude prevence onkologických onemocnění. Akce je vhodná pro všechny věkové
skupiny, vstup je volný.

Pondělí 3. 5. – pátek 15. 10.
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily
Kemp Drusus Třebonice
Možnost tematických programů a školních i individuálních
exkurzí do bylinkové zahrádky s certifikátem „Přírodní zahrada“ v Třebonicích. Všechny zájemce prosíme o objednání
předem u M. D. Staňkové na tel. 775 690 806. Poradenství
a prodej knih a léčivých obrázků bylin. Ve vašem okolí je
možnost domluvit botanickou poznávací a ochutnávací
vycházku na přání.
Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Čtvrtek 27. 5. – středa 4. 8.
Vyhrajte 1 000 000 Kč s Globusem
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Nakupte v hypermarketu Globus Zličín nad 700 Kč a zapojte se
do Letní hry o 1 000 000 Kč. Každý týden losujeme 10 výherců
dárkových karet Globus v hodnotě 1 000 Kč a 7 výherců balíčků Poctivé výroby Globus. Hlavní výhru 1 000 000 Kč losujeme 6. srpna. Více informací na www.globus.cz.

Čtvrtek 17. 6. • 16.00 – 19.00
Botanická ochutnávací vycházka s Magdalénou
Dobromilou
Petřínské sady v Praze
Na vycházce po Petříně budeme poznávat jedlé plané rostliny i stromy s Magdalénou Dobromilou podle jejích dvou
knih o bylinkách. Vycházka ve spolupráci s KC Vrchlická
SONS ČR na Smíchově (www.sons.cz) je vhodná i pro nevidomé a slabozraké. Sraz je v 16.00 nahoře u schodů se sochami u petřínské lanovky nad zastávkou tramvají – Újezd.
Vstupné je 150 Kč. S sebou podložku na sezení v trávě. Prosíme o potvrzení účasti formou SMS na tel. 775 690 806,
majdas@volny.cz.

Sobota 19. 6. • 10.00 – 18.00
Medobraní a Dřevořezání
Muzeum medu a českých Vánoc v Ořechu,
ul. K Ovčínu 352
Nejsladší den pro celou rodinu a ukázky vyřezávání betlémů
v jeden den a na jednom místě si můžete užít pouze v Ořechu. Můžete se podívat na ukázky včelaření, vytáčení medu,
prohlédnout si unikátní prosklený Včelín Ořech a prosklené
úly, ochutnávat na medovém jarmarku nebo sledovat řezbáře z celé ČR, kteří budou vyřezávat postavičky do Velkého
betléma příběhů. Ten se tak rozroste již do úctyhodné délky
12 metrů. Vše proběhne na venkovní Kouzelné zahradě.
Vstup na Medobraní a Dřevořezání je zdarma.
Více a aktuálně na www.muzeumceskychvanoc.cz.

Vypravte se s archeology Muzea hlavního města Prahy do
dávné minulosti Butovic (náhrada za akci Mezinárodního
dne archeologie zrušenou na podzim 2020). Trasa: ulice Butovická – kostel sv. Vavřince v Butovicích – hradiště Butovice – stanice metra B Nové Butovice. Předpokládaná doba
trvání 2 hodiny.
Vycházka je zdarma. Počet osob ve skupině a režim vycházky bude záviset na aktuální pandemické situaci.
Sledujte www.muzeumprahy.cz.

Úterý 29. 6. • 14.00 – 17.00
Mezigenerační hry aneb
Ochutnávka deskových her
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Jste hraví? Chcete poznat některé zajímavé deskové hry?
Ano? Výborně. A vůbec nezáleží na tom, kolik vám je let.
Všichni jste srdečně zváni před knihovnu, kde budete mít za
pěkného počasí možnost vyzkoušet si různé deskové hry.
Hravé odpoledne proběhne ve spolupráci s městskou částí
Praha 13 a MA 21. Je nutné přihlášení na tel. 770 130 284
nebo osobně v pobočce MKP Stodůlky. Realizace této aktivity bude probíhat v souladu s platným hygienickým nařízením. Těšíme se na vás!

Úterý 1. – pátek 11. 6.
Letem anglicky mluvícím světem
Základní škola Mohylová, Lužiny
Poznáváte rádi cizí země? Pokud ano, přijďte si prohlédnout
novou výstavu na plotě ZŠ Mohylová, kterou pro vás v hodinách angličtiny připravují zdejší žáci. Tentokrát budete moci
luštit křížovky o anglicky mluvících zemích, zahrát si na toto
téma únikovou hru s hledáním indicií nebo si prohlédnout
papírové modely slavných budov, památek a typických
předmětů z Velké Británie, USA, Kanady, Austrálie a dalších
států, kde se mluví anglicky.
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Sobota 26. 6. • 14.45
Archeologická vycházka pravěkem i středověkem
Butovic
Sraz na zastávce autobusu MHD č. 149 – Sídliště
Jinonice

Pondělí 16. – pátek 27. 8. • 8.30 – 11.30
Prázdninové kurzy českého jazyka
Fakultní základní škola Mezi Školami

Čtvrtek 10. 6. • 16.00 – 19.00
Botanická ochutnávací vycházka s Magdalénou
Dobromilou
Nenačovice u Berouna

Čtvrtek 24. 6. • 16.00 – 19.00
Svatojánské bylinkování pro mámy a dcery
Kemp Drusus v Třebonicích

Na vycházce kolem Nenačovic budeme s Magdalénou Dobromilou poznávat jedlé plané rostliny i stromy. Vycházka je
vhodná i pro rodiče s dětmi. Sraz je v 16.00 u obchodu s po-

V rozkvetlé bylinkové zahrádce M. Dobromily je červen nejkrásnějším měsícem v roce. Na bylinkovém odpoledni pro
mámy a dcery si ukážeme, jak tradiční ženské léčivky pěsto-
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Kurz probíhá ve dvou rovinách: základní komunikační dovednosti v českém jazyce a doučování a procvičování české
gramatiky. Je určen žákům – cizincům od 6 do 13 let. Má za
cíl zlepšit komunikaci a porozumění žáků v českém jazyce
a umožnit úspěšné zvládnutí školní docházky. Strava není
zajištěna. S sebou: přezůvky, psací potřeby, pastelky, linkovaný sešit, svačinu a pití.
Kontakt: Anna Vaculíková, vaculikova@fzsmeziskolami.cz.
Více na www.praha13.cz a na webu pořádajících škol.

KALENDÁŘ AKCÍ

Kurz pro žáky a předškoláky ze škol Prahy 13 (sraz v 8.00
před školou). Účastníky čeká opakování učiva, sport, výlety,
malování, seznámení se s českými pohádkami a literaturou.
S sebou: psací potřeby, linkovaný sešit, blok na kreslení,
přezutí a svačinu.
Kontakt: Helena Bumbálková, bumbalkovah@seznam.cz.
Více na www.praha13.cz a na webu pořádajících škol.

a pro návštěvníky připravila řadu novinek. V Horní zahradě,
která se rozprostírá za vstupem ze Sídliště Bohnice, najdou
nově příchozí expozici „prérie“, která je věnována trvalkám
Severní Ameriky. Nedaleko odtud, v Lese, jsou také umístěné trvalky východu USA, zejména z oblasti Appalačského
pohoří, a rovněž ukázky z Asie, a to v expozici Asijských trvalek. Nedaleko vstupu Bohnice mohou zájemci relaxovat ve
stínu popínavých rostlin. Novinky návštěvníky čekají i ve
spodní části areálu. Pod Strání je nová rozkvetlá expozice
zaměřená na suchomilné rostliny, zejména rozchodníky
a flóru Kypru. Překvapení se chystají i v tropickém skleníku
Fata Morgana, který je pro veřejnost zatím uzavřený. Otevřít
by se měl nejpozději s výstavou exotických motýlů, která je
naplánována od 28. května. Botanická zahrada v Troji připravuje i další pravidelné a oblíbené akce, jako je výstava
sukulentů, přehlídka orchidejí a jiné.

a připravit se na hladké přihlášení v pondělí 14. 6. Vybírejte
z pestré nabídky kroužků pro všechny generace. Nabízíme
tradiční kroužky, ale také některé novinky pro všechny věkové kategorie (0 – 99 let).
Více informací na www.ddmstodulky.cz.

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

Neděle 4. 7. • 11.00
Poutní mše sv.
U příležitosti svátku patrona kostela bude sloužena v kostele
sv. Prokopa poutní mše sv. Účast věřících se musí řídit platnými protiepidemickými nařízeními.

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

Všechny sportovní fanoušky zveme na skvělé sportovní zápolení. Již 21. ročník tradičních her nabídne soutěžní klání
tříčlenných družstev v pěti netradičních disciplínách, které
se zatím na mistrovství světa ani olympiádu nedostaly, ale
kdo ví ☺. Přijďte si zasportovat nebo jen fandit. Pro diváky
je vstup zdarma. Občerstvení, doprovodný program a hudební vystoupení jsou zajištěny. Hry pořádá Sbor dobrovolných hasičů Třebonice ve spolupráci s městskou částí
Praha 13 a Kulturním domem Mlejn.

U příležitosti svátku patrona kostela bude sloužena v kostele
sv. Jakuba poutní mše sv. Účast věřících se musí řídit platnými protiepidemickými nařízeními.

CZECH PHOTO CENTRE

Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
FOTO: IGOR MIKULA

Sobota 28. 8. • 13.30
Třebonické letní hry
Rybník v Třebonicích

Úterý 11. 5. – neděle 29. 8.
Výstava Czech Nature Photo
Od 11. května se v galerii Czech Photo Centre otevřela výstava sestavená nejen z nominovaných snímků soutěže
Czech Nature Photo. Výstava bude otevřena každý den
kromě pondělí, dle nařízení vlády. V úterý až pátek vždy od
11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin.
Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Galerie se nachází 100 metrů od stanice metra Nové Butovice.

Sobota 11. 9. • 10.00
Beachvolejbalový turnaj 100+
Areál beachvolejbalových kurtů, ul. Ovčí hájek, Nové
Butovice
Městská část Praha 13 pořádá ve sportovním areálu v Nových Butovicích 8. ročník beachvolejbalového turnaje 100+.
Turnaj je určen pro smíšené sportovní dvojice, kdy součet
věku obou hráčů musí letos dosáhnout minimálně 100 let.
Na turnaji může nastoupit maximálně 20 dvojic. Bližší informace a přihlášky na tel. 607 613 652 nebo na e-mailu
matysekj@praha13.cz. Pitný režim a občerstvení zajištěno
v areálu sportoviště. Putovní pohár pro vítěze a věcné ceny
jsou připraveny.

Návštěvníkům doporučujeme nákup elektronických
vstupenek
Od pondělí 17. května smí Zoo Praha dle nového vládního
usnesení pustit do svého areálu v jeden moment návštěvníky na 50 procent své kapacity – tedy 10 tisíc osob. Otevírá
také zahrádky a posezení u občerstvení. Pro urychlení odbavení u vstupních turniketů doporučuje veřejnosti nákup
elektronických vstupenek. Platnost elektronické vstupenky
je půl roku od zakoupení, její nákup je rychlý a snadný. Návštěvníci nemusí stát u pokladen a mohou jen se svým mobilním telefonem, ve kterém mají právě mVstupenku,
zamířit rovnou k turniketům.

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
STODŮLKY
Chlupova 1800

Úterý 1. 6. • 15.00 – 19.00
Soví stezka – Den dětí v ptačím stylu
Centrální park a okolí DDM Stodůlky

Trojská 800/196, Praha 7 – Troja

Soví stezka – u příležitosti Dne dětí a zároveň oslav 30 let
DDM Stodůlky připravili lektoři interaktivní ptačí stezku
v Centrálním parku a okolí DDM. Čeká vás patnáct samoobslužných stanovišť plných zajímavostí z ptačí říše. Na své
cestě potkáte nejméně stejný počet živých sovích bytostí,
které si pro vás připravily nejen spoustu ptačích hádanek.
Na závěr vás čeká i malá odměna. Další informace najdete
na www.ddm100dulky.cz/30let, kde získáte instrukce
a prohlédnete si plánovanou trasu. Hrací karty získáte v den
konání na místě od sovích bytostí, začít můžete na libovolném místě v Centrálním parku.

Trojská botanická zahrada připravila nové expozice

Pondělí 14. 6. • 18.00

Kromě nových expozic se návštěvníci i v letošním roce
mohou těšit na oblíbené akce. Botanická zahrada hl. m.
Prahy během uzavření v uplynulých měsících nezahálela

On-line zápisy do kroužků a kurzů pro školní rok 2021/2022
Přehled kroužků naleznete na ddmstodulky.cz už od pondělí
7. června, můžete si tak prohlédnout naši pestrou nabídku

BOTANICKÁ ZAHRADA
HL. M. PRAHY

Neděle 25. 7. • 8.00
Poutní mše sv.

FOTO: OLIVER LE QUE, ZOO PRAHA

Pondělí 16. – pátek 20. 8. • 8.00 – 12.00
Prázdninové kurzy českého jazyka
Fakultní základní škola Trávníčkova 1774

Elektronickou vstupenku lze zakoupit na webových stránkách vstupenka.zoopraha.cz. Protože stále není možné
otevřít vnitřní pavilony (v době redakční uzávěrky STOPu),
umožňuje Zoo Praha návštěvníkům zůstat v areálu zoologické zahrady až do setmění, tedy i po zavírací době. Otevřeny jsou již také prodejny suvenýrů. I nadále je možné
sledovat aktuální počet návštěvníků v areálu na webových
stránkách Zoo Praha.
Bližší informace získáte na tel. 296 112 111,
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,
www.facebook.com/zoopraha.


Kalendář akcí připravila Eva Černá
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INZERCE
OPRAVY TELEVIZORŮ

BLAHOPŘEJEME

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

o Malování, štukování, tapetování, lakování

o 20. května 2021 oslavili manželé Drahorádovi

ze sídliště Stodůlky diamantovou svatbu – 60 let
společného života. Do dalších let hlavně zdraví
přejí děti Sonia a Miloš.

SLUŽBY

o MALOVÁNÍ – Pecina, vč. víkendů. Tel. 235 510 096,
602 954 461.

o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda,

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.
Tel. 602 934 126.
o Malování, štukování, kompletace nábytku
a drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,
e-mail: f.seher@seznam.cz.
o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné
skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.
OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech i dílně
ANTÉNY, STA, DVBT2, boxy, ladění, SAT
Tel. 733 311 747
www.tvservis.cz
v.siebert@volny.cz

o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.
Tel. 606 662 223.
o Nabízíme malířské práce, štukování – stěrkování stěn i stropů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
o ADVOKÁT Marek Konečný – nabízí právní služby téměř
všeho druhu. Tel. 777 010 051.

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

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

o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN: REVIZE ELEK-

TRICKÉHO zařízení domů, SVJ, BD, škol, organizací,
odstranění revizních závad. Revize el. spotřebičů,
nové el. vedení, výměny, opravy v bytech, domech,
provozovnách atd. www.elektrikarerben.cz,
tel. 604 516 344.

(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,
koupelny, WC), vč. hr. úklidu a so + ne.
Tel. 603 221 653.
o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY,
MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.
TEL. 602 976 979, NEŠPOR.
o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, světel,
jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné
desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209.
o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Tel. 211 148 037, 603 341 927.
o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost,
řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243.
o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.
Tel. 606 813 162, e-mail: veny.super@seznam.cz.
o Servis PC u Vás doma. instalace, nastavení SW,
HW. Zálohování, obnova dat, aj. Tel 721 175 155.
PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů,

byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce,
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů,
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383,
e-mail: mirsmit@volny.cz.
o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnostech, firmách, školách apod. David Burian,
tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz.
o Zpracování účetnictví, personalistiky, daňová
evidence, zastupování na úřadech, osobní návštěva
u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny.
Tel. 731 515 392.
o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení.
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré instalatérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů.
Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.
o Rekonstrukce bytových a nebytových prostor,
www.dmstavby.cz, michaeldrdlicek@gmail.com.
Tel. 602 291 737.
o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů.
Mžiková Alena, tel. 775 925 581.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15
18 letou tradicí

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

Dušan Procházka

Tel. 774 024 646

E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz
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ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, židle, křesla apod.
Příjem zakázek tel. 604 648 199
Husníkova 2087 www.calounictvi-cepela.cz

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 Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností. Volejte 774 901 193.
o OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK
– NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN –
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE – SÍTĚ PROTI HMYZU
Tel. 733 720 950, pavel.janci@email.cz.
o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087, www.malirina.cz.

GATO, s.r.o. žaluzie rolety
sítě proti hmyzu
venkovní vnitřní řešíme ihned
www.gato.cz, tel. 777 038 001












o Interiérový designer Zuzana Podrazilová.

Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc
při realizaci. Tel. 737 111 000, zpodrazilova@seznam.cz.
o Instalatérské práce. Čištění odpadů a kanalizace. Tel. 604 490 775.
o Montáže klimatizací a TČ do bytů, RD, kanceláří
(Samsung, Daikin, Sinclair). Provádím opravy,
servis, revize, el. práce. Martin Humpolec,
tel. 777 989 729, e-mail: humpi@seznam.cz,
www.humpi-klima.cz, Praha 5 - Velká Ohrada.
o Návrhy interiérů – 3D vizualizace, dispozice,
výběr nábytku, pomoc při realizaci. Cena od 1 200 Kč,
tel. 777 023 023, interiery@michaelakopecka.cz.
o !! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte tel. 773 484 056.
o Odhad aktuální tržní ceny nemovitosti zdarma.
Chcete prodat nemovitost? Využijte naše zkušenosti.
Tel. 777 777 599, koci@sterlingreality.cz.
o ÚKLIDOVÉ SLUŽBY NIKY&MAX, s.r.o. Nabízíme
strojové čištění koberců a čalounění, mytí oken,
generální úklid v domech, bytech a firmách.
Tel. 608 245 614, e-mail: nikymax@seznam.cz.
o Kuchyně – montáže, repase a výroba,
zabudování dřezů, digestoří a spotřebičů, obkladačské
a instalatérská práce. E-mail: holypavel23@gmail.com,
tel. 606 136 857.

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY
Soukromá gynekologická praxe
v Poliklinice Hůrka na Slunečním nám. 2588/15
přijímá nové pacientky.
Poskytujeme komplexní léčebně-preventivní
péči ve spolupráci se všemi velkými
zdravotními pojišťovnami.
Věnovat se Vám budou
MUDr. Vladimír Folauf, MUDr. Irena Baťková
Kontakt: tel. 601 020 362,
gynekologie.hurka@imunogen.cz

INZERCE
Nušlova
2279
Nušlova
2279
5 - Nové
Butovice
PPraha
5 - Nové
Butovice
telefon 606 818 082
telefon 606 818 082
po
14 - 19 hodin
Po út-pá
- Pá 14-19
hodin
14 - 18
hodin


KADEŘN CTVÍ
STUD O K

KOL A|PRODE J| SERVIS

»

NOVĚ PRODEJ A TESTOVÁNÍ ELEKTROKOL

Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

Brdičkova 1907/28, 155 00 Praha 5
E-mail: katkae@email.cz, www.studiokatka.cz

Mimořádná sleva až 30%
na vybrané produkty
Zastavte se u nás na pobočce, Po – Čt od 9.00 – 18.30 hodin.
Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986/7, Praha 13
Jana Reifová, M 602 228 330, jana.reifova@generaliceska.cz

KOUPÍM
knihy, mapy, časopisy,
starožitnosti a sběratelské zajímavosti
Bibliofilie – vzácné tisky, Pragensia,
staré knihy do 1948, historie-umění,
Foglarovky, Čtyřlístek, Dikobraz







Zn. Přijedu

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

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

RŮZNÉ

o Nabídka letních táborů a rekreací na SPORTTABORY.CZ
po zadání hesla STOP13 získáte slevu 100 Kč.

o Bachovy esence na míru.

BYTY

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

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

jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut.
Zařízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji. Tel. 605 845 088.
o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele. Tel. 604 617 788.
o Vyměním byt 2+kk (42 m2) s doplatkem za větší.
Byt je v os. vlastnictví, 11. NP se 2 výtahy, u metra Lužiny
a Centrálního parku. Tel. 774 220 683.
Realitní služby,
jaké si přejete
Ing. Miroslava Novotná
T 606 151 248

E miroslava.novotna@re-max.cz

o Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Lze

i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování
nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití.
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.
o Prodám byt 3+1 ve Stodůlkách, u metra,
zrekonstruovaný. Tel. 776 291 999.
o Přímý zájemce koupí 2kk – 3+1 před rekonstrukcí. Platba hotově. Vyplatíme i provizi za zajímavý tip. UNGELT INVEST, s.r.o., tel. 776 672 943.

ZAMĚSTNÁNÍ

o Hledáme kolegy, pro montáže žaluzií, rolet,

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

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

o Pronájem prostor (metro Luka) vhodné pro

kosm. služby např.: kadeřnicví, masáže, pedikúru, perm.
make-up, prodlužování řas, nehtovou modeláž, zdravou
výživu, fitness trenéra. Info na moneka.cz nebo
na tel. 777 806 455.
o Pronajmu garážové stání na adrese Holýšovská 2923/4,
Praha 5. 1 500 Kč/měs. Tel. 603 468 539.
o Pronajmu garáž v centru obce Ořech. Velká půda.
Vhodné jako sklad. Nevhodné k parkování. Dlouhodobě.
Nutno vidět. 2 000 Kč + el. Tel. 603 522 472.

bachovky.stepankova@seznam.cz.

o Hledáme bydlení na okraji Prahy, s možností odkou-

pení, za solidní cenu, ideálně polovinu dvougeneračního
domku. Jsme manuálně zruční a rádi se postaráme
o zahradu i opravy v domě. Slušné jednání a přátelské
soužití. Děkujeme za nabídky na tel. 728 078 305.
o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o. od 149 Kč/měsíc.
Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
o Hledám dívku nekuřačku na občasné práce na zahradě
a v domě. Tel. 728 849 437.
o Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy,
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku.
Tel. 720 031 400.
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 Hodinář opravuje a také vykupuje staré hodiny,
kapesní a náramkové hodinky. Tel. 604 433 420.
o Hledám staršího zručného pána, který přivítá přivýdělek za občasnou drobnou údržbu v domácnosti i na za
zahradě. Tel. 602 790 104.
o HLEDÁME SKVĚLOU HLÍDACÍ TETU PRO 6-LETÉHO
KLUČÍKA
Hledáme trpělivou, empatickou hlídací „tetu“ pro veselého 6-letého klučíka z české rodiny na Praze 13.
Mareček chodí do školky, potřebujeme hlídání odpoledne
a to každý den, dlouhodobě a pravidelně, v rozsahu asi
20-25 hodin týdně.
Hledáme:
- Paní s kladným vztahem k dětem a zkušenostmi
- Výhodou jsou odborné zkušenosti (např. práce ve
školství, zdravotnictví)
- Trpělivou, ale důslednou osobu, která bude schopná
se chlapci věnovat (předškolní příprava, výlety ven)
- Paní s možností dlouhodobého závazku, tj. hlídání každý
den v rozsahu 3-5 hodin odpoledne/podvečer
- Prosím pouze rodilé mluvčí českého jazyka
- Bydliště ideálně z Prahy 13
Nabízíme:
- Stabilní dlouhodobou spolupráci (závazek min. na 1 rok
nebo déle)
- Dobré finanční ohodnocení, v létě volno
- Můžeme Vás zaměstnat (částečný pracovní úvazek),
nebo se dohodnout jinak podle vašeho přání
- Teta je skutečným členem rodiny
Kontakt: Lenka Janouchová, tel. 604 838 573,
lenka@janouchova.com.

»

.cz

www .

ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE

let
28 hu
tr
na

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

Po předložení tohoto kuponu
SLEVA 40 % z montáže žaluzií

Máme otevřeno!
Máte už boty na léto?
www.obuvgrubin.cz
Rondo Lužiny
Bronzová 24/2

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

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
VZPOMÍNÁME

o 22. července
2021 by se dožil
100 let pan
Josef Havlůj,
Mládí 143,
Praha 5.

Těm, kteří vzpomenou s námi
děkuje rodina.

tel.tel.
235235
011011
229227
• inzerce@praha13.cz
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INZERCE
INFORMACE Z RADNICE
REKONSTRUKCE KOUPELEN
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY
BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace
a konzultace zdarma.
Tel. 777 317 278
Mateřská škola U Stromu,
Ovčí Hájek 2174/46
přijme od 1. 9. 2021
hlavní kuchařku
do moderně vybavené školní kuchyně
na plný pracovní úvazek.

ZŠ Klausova, Praha 13 přijme
od 1. září 2021 vychovatelku školní družiny
na plný úvazek.
Nabízíme příjemnou práci v sehraném
kolektivu, moderně vybavenou budovu školy
a další výhody školství.
Škola je na okraji chráněné krajinné oblasti
Prokopské údolí, což poskytuje možnost
trávit vycházky v přírodě.
Má také dobré dopravní spojení: Metro B
Nové Butovice a autobusem 184,142,
nebo Metro B Luka a autobusem 225
několik stanic přímo ke škole.

Bližší informace: tel. 604 789 072, 235 513 694
nebo e-mail: reditel@klausovazs.cz

Gymnázium Jaroslava Heyrovského
přijme vrátného/vrátnou.
Nástup 1. 7. 2021. Bližší informace
na tel. 603 150 929.

ŽALUZIE

Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA

Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ

K
Fa

aše

Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

pkase@o2active.cz

Praxe v oboru vítaná. Tel. 723 155 305
nebo e-mail: reditelka@skolkaustromu.cz

MŠ U BOBŘÍKA hledá
od září 2021 paní
na čtyřhodinový úklid
a pomoc k dětem.
Nabízíme příjemný
kolektiv a hezké prostředí.

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
SÍTĚ A SUŠÁKY

Bližší informace na tel. 251 622 427,
e-mail: sj@mspodperova.cz

info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

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

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

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

20-08-05-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd 1
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Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

10.08.2020 8:51:13

KŘÍŽOVKA

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
V tomto vydání se s námi můžete vydat do
přírodní rezervace – ... TAJENKA. Jednoho
z nejhezčích míst na území Prahy. Protíná
ho naučná stezka a mezi vyhledávané lokality patří díky přírodním úkazům a zajímavostem. Stezka začíná na Nových
Butovicích, odkud stoupá na návrší Butovického hradiště a pak sestupuje do Prokopského údolí, kde se napojí na naučnou
stezku Řeporyje – Hlubočepy. Nejromantičtějším místem je malebné skalní jezírko pod strmou vápencovou skálou.
Kromě jezírek, lomů a skalních výběžků,
nabízí údolí místo i útočiště k odpočinku
a relaxaci. Jedinečná lokalita je chráněna
zákonem od roku 1978.

SOUBOR

1. DÍL
TAJENKY

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

ČASOPIS
PRO MLÁDEŽ

INIC. AUTORA
ROMÁNU
ZLATÝ
OBLAK

ČESKÝ
OPERNÍ
PĚVEC

Křížovka pro děti: Začátek léta se nezadržitelně blíží, a proto vám celá redakce přeje:
... TAJENKA
9

14

11
1
2
10

8
3

16

DUCHOVNÍ
OTEC
VINNETOUA

15

4
5

PEVNINA

17
6

CHEM. ZN.
SAMARIA

JEZ

12

13
7

DROBNÁ
HUDEBNÍ
SKLADBA
ZÁBRANY
SVĚTLU
POUŽÍVAT
STAV

ŠPÁDOVÁ
KARTA

Správná odpověď z května:
Křížovka – TŘI LEDOVÍ MUŽI
CHEM. ZN.
EUROPIA
SLEZSKÁ
ŘEKA

DIVADELNÍ
HRA

2. DÍL
TAJENKY

HAZARDNÍ
HRA

ODĚV

MÍNĚNÍ

BRITSKÉ
HRABSTVÍ

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:
Veronika Hanáková, Stodůlky
Tobiáš Jarolím, Jinonice
Jana Truxová, Lužiny

LATINSKY
OD
DRUH
LEMURA

ZÁMĚRY
(NEČESTNÉ)

OBYVATEL
ISLANDU
PRODEJCE
NAFTY
JMÉNO
MACHÁLKOVÉ

ZKRATKA
VYSOKÉ
ŠKOLY

SETRVÁVÁNÍ
ZDRSNÉNÁ
TKANINA
KARETNÍ
VÝRAZ

DÉLKA
(BÁSNICKY)

ČESKÁ
ŘEKA

NÁZEV ZN.
FLUORU
PREZENT

CHEM. ZN.
ANTIMONU
PLOŠNÁ
MÍRA (SLOV.)

DOMY
NA SÍDLIŠTI
DŘÍVĚJŠÍ
OBYVATEL
ALP

RÝŽOVÁ
LIHOVINA



Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:
Nikola Cihelková, Stodůlky
Zdeňka Presslerová, Praha 5
Pavlína Kvěchová, Stodůlky
Soutěžní otázky na červen:
1) Kdy proběhne měření paměti ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností?
2) Jak se jmenuje vítězné foto pátého ročníku Czech Nature Photo?
3) Do 28. května byla na Slunečním náměstí k vidění výstava fotografií Jana Jirkovského.
Víte, jak se jmenovala?

VÁHAVÝ
SOUHLAS
MAZLAVÁ
ZEMINA (SL.)

3. DÍL
TAJENKY

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Gabriela Matoušková, Velká Ohrada
v hodnotě 300 Kč – Jannik Vašák, Praha 5

Petr Šimek

Květnová tajenka: PLASTIKA Z DÍLNY DAVIDA ČERNÉHO
Výherci: Antonín Scholaster, Nové Butovice; Kamila Jarošová, Stodůlky;

Jiří Krofta, Nové Butovice
Připravila Petra Fořtová

Správné odpovědi na květnové otázky:
1) V letošním roce proběhne 6. ročník Dne zdraví.
2) Patronem hasičů je svatý Florian.
3) Preventivní a vzdělávací programy – Chytrá škola se konají ve FZŠ profesora Otokara
Chlupa.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:
Petra Hermanová, Stodůlky; Adam Socha, Praha 5
Připravila Petra Fořtová

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

Stodůlecký posel

Periodický tisk městské části Praha 13
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CENTRUM VELKÁ OHRADA
– Váš dobrý soused!
Obchody
Supermarket
Albert Pepco Papírnictví
Optika Vyskočilová Květiny
Vinotéka
smíšené
Jitka
zboží David drogerie Teta
salon Miamor
Služby
cestovní kancelář Toprague
Generali Česká pojišťovna
zámečnická pohotovost
Restaurace a občerstvení
YumiTime
Tankovna
Terasy restaurant
bar
Fantazie Gyros Delu Cake
Opočenská zmrzlina

Těšíme se na Vaši návštěvu!
PRUSÍKOVA 2577/16, PRAHA 5 - STODŮLKY

CENTRUM VELKÁ OHRADA
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

