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Zpravodaj městské části Praha 13

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových
stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář
starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.
RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
poskytnutí dotace pro Mgr. Radka Bártla ve výši 48 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace určené na úhradu nákladů spojených
s reprezentací na Mistrovství světa veteránů v atletice v roce 2020
schválila
projektový záměr Společná adresa – Praha 13, projekt je zaměřen na integraci cizinců
žijících v Praze 13
schválila
záměr nákupu elektrické energie na komoditní burze prostřednictvím společnosti
Power Exchange Europe, a.s., (PXE) – burzovní aukce s odběrem na dva roky od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 pro přihlášené subjekty MČ Praha 13
souhlasila
s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2020 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán
zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací:
ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb Prahy 13)
a doporučila
zastupitelstvu schválit rozpočet MČ Praha 13 na rok 2020 ve výše uvedených objemech
schválila
a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití
volného času pro rok 2020
schválila
poskytnutí dotací v celkové výši 99 000 Kč pro:
TJ Stodůlky Praha, z.s., ve výši 49 000 Kč
Taekwondo WTF klub Praha, z.s., ve výši 50 000 Kč
a návrhy smluv o poskytnutí dotace

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zápis do mateřských škol
Termín odevzdání vyplněných přihlášek do příslušné mateřské školy byl pro školní rok
2020/2021 stanoven na úterý 12. května od 13.00 do 17.00 hodin.
Podle současné platné právní úpravy je pro dítě, které do začátku školního roku dovrší
pěti let, povinné předškolní vzdělávání (nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním
postižením). Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je podle školského zákona považováno za přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše
5 000 Kč.
Další informace ohledně povinného předškolního vzdělávání najdete na webových
stránkách www.skolyprahy13.cz, www.msmt.cz.
-red-

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2020/2021
byl stanoven na čtvrtek 2. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 3. dubna
od 13.00 do 17.00 hodin.
Přihlášky do základních a mateřských škol lze získat na webových stránkách jednotlivých škol, na www.skolyprahy13.cz, případně v listinné podobě na odboru školství
nebo v kancelářích příslušných základních a mateřských škol.
Jan Šafir, vedoucí odboru školství


Zápis do Základní školy Lužiny
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním postižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus
a mentální postižení) se koná ve středu 15. dubna od 13.00 do 17.00 hodin v 1. patře
školy – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení speciálně pedagogického
centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zápisu, avšak nejdéle do konce dubna 2019. Dotazy na tel. čísle 235 522 156.
Pro bližší seznámení se školou využijte 11. března od 8 do 11.40 hodin Den otevřených dveří.
Věra Kozohorská, ředitelka školy

souhlasila
s předložením žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 na následující akce:
• přístavba ke stávajícímu objektu Střediska sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746
• FZŠ Mezi Školami 2322 – rekonstrukce sportovního areálu
• rekonstrukce sportoviště – 1. etapa, vybudování skateparku Lužiny
souhlasila
s uzavřením darovacích smluv se členy soutěžních týmů na prvním, druhém a třetím
místě na věcný dar – dárkový poukaz – za umístění ve čtvrtém Ideathonu MČ Praha 13
vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu Provádění deratizačních, dezinfekčních a dezinsekčních prací
na plochách ve správě OŽP v Praze 13
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Martin Tupý, Ke Kálku 81, 143 00 Praha-Cholupice
vzala na vědomí
dopravní studii Bezpečné cesty do školy, ZŠ Klausova, Praha 13
a souhlasila
s realizací dopravních opatření dle zpracované dopravní studie prostřednictvím
MHMP, odboru dopravy
Zpracovala Helena Šlitrová

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 8. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13,
které se koná ve středu 11. března 2020 od 10.00
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.
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Farmářské trhy se vracejí
Po zimní přestávce se na Slunečním náměstí v Nových Butovicích budou opět konat
oblíbené farmářské trhy. Od 30. března pro vás opět budou každé pondělí od 8 do
18 hodin připraveny stánky s mléčnými a masnými výrobky, nápoji, kořením, čerst
vým ovocem, zeleninou, pečivem, sladkostmi... Přijďte si nakoupit čerstvé farmářské
-redprodukty.

Řidičské průkazy
V roce 2020 skončí platnost velkého počtu řidičských průkazů. 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
-redtermín odbavení dle vašich časových možností. 

PŘÍMÁ LINKA
Blíží se zápisy nejen do mateřských, ale i základních škol. Uspokojí naše městská část všechny zájemce o přijetí do těchto školských
zařízení?

Stejně jako v minulých letech
se i v tomto roce na jaře chystají
naše mateřské a základní školy
na zápisy dětí. V obou případech
máme pro rodiče skvělou zprávu.
Pro všechny děti i žáky je kapa
cita našich školských zařízení
dostatečná, takže budou v novém
školním roce 2020/2021 bez pro
blémů přijati.
V příštích letech však musíme
počítat s poměrně dynamicky se
rozvíjející výstavbou v oblasti Zá
padního Města, ale také s po
stupným osidlováním nových
bytů, postavených podél ulice Je
remiášova. Plně si uvědomujeme,
že se na nás budou noví obyva
telé těchto domů postupně obra
cet se žádostmi o přijetí svých
dětí především do našich škol,
přestože oficiálně již spadají do
oblasti městské části Řeporyje.
Z tohoto důvodu vedeme in
tenzivní jednání s investorem, ve
kterém prosazujeme vybudování
dvou mateřských a jedné zá
kladní školy právě v oblasti, která
navazuje na současnou Britskou
čtvrť.
Než překleneme období, ve
kterém se nám podaří postavit
školy nové, v což pevně věříme,
máme vypracován projekt, kte
rým se zvýší kapacita v základ
ních školách Trávníčkova a Kun
cova. Díky tomu, že se nám
povedlo získat finanční pro

středky a současně se také poda
řilo již v loňském roce zahájit
stavební práce, vznikne letos
v každé z těchto škol dvanáct no
vých učeben. Tímto krokem bu
deme připraveni na nárůst počtu
dětí školního věku v naší městské
části. Získáme tak celkem čtyřia
dvacet nových učeben v celkové
hodnotě zhruba čtyřicet pět mi
lionu korun, které budou dokon
čeny před zahájením nového
školního roku. Jsme si vědomi
toho, že docházková vzdálenost
nebude pro některé rodiny zcela
ideální, ale i tak bude toto řešení
po přechodnou dobu jistě akcep
tovatelné. Jsem přesvědčen, že
patříme mezi jednu z mála měst
ských částí v naší metropoli,
která se nepotýká s nedostateč
nou kapacitou míst ve školských
zařízeních a myslím si, že mů
žeme být právem hrdi na to, že
dokážeme dlouhodobě uspokojit
potřeby rodičů našich dětí nejen
v této oblasti.

Městská část Praha 13 vyhlásila dotační programy pro letošní rok v oblasti volnočasových aktivit. Jaká
jsou pravidla pro poskytnutí dotace
a co je jejich hlavním účelem?

Účelem poskytování finančních
příspěvků na činnost spolků a or
ganizací působících v oblasti
sportu a kultury je zajistit spolu
financování těchto aktivit v pří
padech, kdy vlastní prostředky
žadatele na pokrytí těchto ná
kladů nestačí.
Vzhledem k naprostému ne
zájmu pražského magistrátu je

všemi potřebnými náležitostmi
budou posouzeny komisí, která
byla k tomuto účelu ustanovena
radou městské části. Poskytnutí
dotace je závislé na výši finanč
ních prostředků schválených pro
tuto oblast v rozpočtu naší měst
ské části. Nejde však o příspěvek
nárokový.
S žadatelem bude uzavřena
smlouva. Poskytnutý finanční
příspěvek musí být ve stanovené
lhůtě vyúčtován. Vyhlášení do
tačního programu společně
s podmínkami jsou již zveřejněny
na Úřední desce.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13

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

KONTAKTY

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
Vážení a milí čtenáři,
děkujeme, že jste si našli čas a otevřeli další letošní vydání zpravodaje STOP. Jistě jste
zaznamenali, že už má „většinový“ počet stran, tedy čtyřicet. Vás ale jistě více než tento
číselný údaj zajímá obsah.
Půjde po letních prázdninách vaše dítě do mateřské nebo základní školy? Pak by pro vás
mohly být užitečné informace ve Sdělení úřadu a městské části na straně dvě. Zápisům
a školám, i když z trošku jiného úhlu pohledu, se věnuje v Přímé lince také starosta David
Vodrážka. Stále častěji diskutované téma jsou odpady. Poplatek za jejich svoz a následnou
likvidaci vybírá prostřednictvím Odboru daní, cen a poplatků Magistrátu hl. m. Prahy. A jak
se tento poplatek změnil? I to se dočtete na straně pět. Odpad je tématem i dalšího článku
– konkrétně jde o dlouhodobou práci dobrovolníků, kteří průběžně pomáhají při úklidu
nejen naší městské části. Jistě nám dáte zapravdu, že jedním z nejnavštěvovanějších míst
naší metropole je zoologická zahrada. My jsme se tam po třech letech zašli podívat také.
Nikoli jako návštěvníci, ale abychom opět malinko vyzpovídali jejího ředitele Miroslava
Bobka. Pochopitelně nás zajímalo, co je v zoo nového, ale také to, jak a kde bude pomáhat
neuvěřitelná částka, kterou se díky veřejnosti podařilo shromáždit na pomoc australské
fauně na sbírkovém kontě Zoo Praha. V rubrice Víkendy bez nudy tentokrát najdete krátkou informaci o putovní výstavě Cosmos Discovery, která je k vidění do konce dubna na
Výstavišti Holešovice Praha. Na zhruba dvou tisících metrech čtverečních Křižíkova pavilonu E budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout do historie kosmických letů od počátků
až po současné a plánované mise. To samozřejmě není zdaleka všechno, co vám březnový
Eva Černá, šéfredaktorka
STOP přináší. Za celou redakci vám přeji příjemné čtení.

Uzávěrka příštího čísla: 9. 3. 2020

snahou vedení městské části, dle
svých možností, toto selhání
kompenzovat.
Žádosti o dotace mohou podá
vat fyzické i právnické osoby,
které jsou ke dni podání žádosti
zaregistrovány v registru organi
zací volného času na úřadě měst
ské části a budou v roce 2020 vy
víjet aktivity zaměřené na sport,
kulturu, pobyt v přírodě a další
zájmové činnosti. Registr je
seznam dobrovolně zapsaných
subjektů, které se na území naší
městské části zabývají organizo
váním volnočasových aktivit pro
děti a dospělé. O zapsání do re
gistru mohou požádat všechny
organizace se sídlem nebo domi
nantním působením v Praze 13.
Žádosti na jednotlivé projekty je
třeba podat v termínu od 23. 3.
do 8. 4. 2020 do podatelny v bu
dově radnice nebo prostřednic
tvím datové schránky.
I pro letošní rok byly vyhlášeny
dva dotační programy. V prvním
jde o podporu pravidelné celo
roční činnosti neziskových sub
jektů, které organizují zájmovou
činnost pro dětské i dospělé oby
vatele naší městské části. Maxi
mální výše poskytnuté dotace
v tomto programu je třicet tisíc
korun.
Ve druhém programu se naše
městská část finančně i jinak po
dílí jako spolupořadatel na jed
norázových sportovních a kul
turních akcích pro veřejnost.
V tomto případě je maximální
finanční spoluúčast patnáct tisíc
korun. Doručené žádosti se

Distribuce: 27. 3. – 3. 4. 2020

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

Přísedící u soudu
Přísedící u soudu (dříve soudci z lidu) jsou tradičním prvkem českého
soudnictví. Jedná se o laiky, kteří se svojí účastí v senátech podílejí na
rozhodování soudu v konkrétní věci.
Agendu přísedících má ve své náplni odbor občansko-správní. Touto
svojí činností zajištuje přísedící pro Obvodní soud pro Prahu 5, který
od loňského roku sídlí na adrese Hybernská 18, Praha 1 (naproti Masa
rykově nádraží).
Přísedícím u soudu se může stát svéprávný a trestně bezúhonný ob
čan ČR, s negativním lustračním osvědčením, který v době ustanovení
do funkce dosáhl věku nejméně 30 let. Zákonným požadavkem jsou
zkušenosti a morální vlastnosti, stupeň dosaženého vzdělání není roz
hodující. Přísedící jsou voleni Zastupitelstvem městské části Praha 13,
a to na dobu čtyř let. Podmínkou pro zvolení přísedícího je trvalý pobyt
na území městské části Praha 13.
Po zvolení a ustanovení do funkce jsou přísedící dle rozvrhu práce
soudu přiděleni do jednotlivých senátů a jejich účast se pak odvíjí již
od frekvence nařízených věcí projednávaných v senátě. Senát s účastí
přísedících přitom rozhoduje v pracovních a v některých trestných vě
cech. Senáty jsou tříčlenné a jsou tvořeny soudcem a dvěma přísedícími.
Pokud by vás práce přísedícího zajímala, můžete se obrátit na paní
Liběnu Škrabalovou, kancelář č. 112 v přízemí Úřadu městské části
Praha 13, Sluneční nám. 13, tel. 235 011 318, kde získáte podrobné
informace.
Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Jarní floristika
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Římskokatolickou farností
u kostela sv. Jakuba St. srdečně zve seniory na kurz jarní floristiky,
který se uskuteční dne 31. března od 11.00 hod v Komunitním centru
sv. Prokopa, V Hůrkách 8, Praha 13. Kapacita tohoto kurzu je omezená,
proto prosíme zájemce, aby svoji účast předem domluvili na telefonních
číslech 235 011 625 nebo 235 011 451.
Iva Dvořáčková

Soutěž pro děti
Máte rádi přírodu kolem sebe a není vám
lhostejné, jak se k ní chováme? Pro všechny děti z Prahy 13, které se
zajímají o místo, ve kterém žijí a rády soutěží, vyhlašujeme v rámci
místní Agendy 21 vědomostní soutěž.
Její grafické zadání, potřebné k vypracování a zařazení do slosování,
naleznete na www.praha13.cz, v tištěné podobě ho získáte v informa
cích v přízemí radnice. Odpovědi zašlete do 25. května 2020 na ad
resu: ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 (obálku
označte SOUTĚŽ), můžete je v označené obálce odevzdat v informa
cích v přízemí radnice nebo poslat na adresu zelenkovah@praha13.cz.
Nezapomeňte uvést jméno, adresu, věk, telefonní číslo, popřípadě
e-mailovou adresu.
Ze správných odpovědí bude vylosováno třicet výherců, kteří obdrží
věcné ceny. Vyhlášení vítězů proběhne 17. června na akci Den zdraví.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

4

BŘEZEN 2020 • www.praha13.cz • tel. 235 011 227

Máte platný cestovní doklad?
Kontrola platnosti cestovního dokladu v dostatečném předstihu před
odjezdem na dovolenou se rozhodně vyplatí. Ušetříte tím nemalou
částku z rodinného rozpočtu na správních poplatcích, kterou byste
zbytečně vynaložili za vyhotovení dokladů ve zkrácené lhůtě. Správní
poplatek za cestovní pas:
• žadatel do 15 let – 100 Kč ve lhůtě 30 pracovních dnů, 1 000 Kč ve
lhůtě 5 pracovních dnů, 2 000 Kč do 24 hodin (ve lhůtě do 24 hodin
lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha 4)
• žadatel starší 15 let – 600 Kč ve lhůtě 30 pracovních dnů, 3 000 Kč ve
lhůtě 5 pracovních dnů, 6 000 Kč do 24 hodin (ve lhůtě do 24 hodin
lze převzít pouze na Ministerstvu vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha 4)
V období před prázdninami a dovole
nými značně narůstá počet žádostí
o vyhotovení cestovních dokladů a tím
se prodlužuje čekací doba na jejich vy
řízení. Proto doporučujeme využít
možnosti rezervace termínu plánované
návštěvy úřadu, zvláště s malými dětmi,
která je možná na www.praha13.cz
– Jak si zařídit – Rezervace termínů.
Vyhnete se tak dlouhému čekání ve
frontách. V tomto rezervovaném ter
mínu budete ve vámi zvoleném čase vyvoláni přednostně.
Jedna rezervace platí pouze pro jednoho žadatele, včetně dítěte. Na
jeden lístek tedy nemůže přijít s žádostí o vyřízení dokladů více osob.
Po uvedení kontaktu na podané žádosti je zasílána informace o vy
hotovení dokladu. Na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel
nabízíme možnost uhrazení správního poplatku v hotovosti nebo pla
tebním terminálem. Nejmladším čekatelům na doklady je určen dět
ský koutek v atriu radnice, kde si čas mohou zkrátit hraním.
Před odjezdem na dovolenou je důležitá nejen kontrola platnosti
stávajících cestovních dokladů, ale také včasné vyzvednutí dokladů
hotových. 
Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Využijte Portál občana
Městská část Praha 13 nabízí svým občanům možnost získat platební
dispozice k místnímu poplatku ze psů z pohodlí domova. Tuto službu
zajišťuje tzv. Portál občana na adrese www.praha13.cz/portal_obcana.
Jedná se o aplikaci pro komunikaci s občany prostřednictvím webo
vého prohlížeče, který bude zpřístupňovat údaje evidované radnicí
v ekonomickém systému.
Pro získání přístupu na portál jsou potřeba učinit dva kroky:
1. vyplnit registrační formulář na portálu
2. osobně se dostavit na pracoviště správy poplatku za psa (Sluneční
náměstí 2580/13, 4. patro, dveře č. 529), kde bude ověřena vaše to
tožnost a dokončena aktivace vašeho účtu.
Občan vlastnící psa tak získá možnosti nahlížet na stav svých pohle
dávek a pomocí QR kódu je uhradit.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru

TÉMA STOPU

Změny v systému svozu odpadu v Praze
Bioodpad

Směsný komunální odpad

ZDROJ: WWW.PRAZSKYPATRIOT.CZ

Likvidace odpadu je v současné době velmi diskutované téma. Proto
jsme se rozhodli poskytnout vám ucelené informace, ve kterých se do
zvíte vše podstatné. Při zpracování článku jsme vycházeli z údajů Ma
gistrátu hl. m. Prahy.
Systém nakládání s komunálním odpadem, který vzniká v domácnos
tech na území hlavního města Prahy, je upraven Obecně závaznou vy
hláškou č. 5/2007 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 22/2017 Sb.
Ta stanoví způsob shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů. Dále pak vymezuje druhy odpadů, které jsou
občané povinni z komunálního odpadu vytřídit a v neposlední řadě sta
noví povinnosti účastníků, kteří do systému vstupují.
Hlavní město Praha vybírá prostřednictvím Odboru daní, cen a po
platků Magistrátu hl. m. Prahy poplatek za svoz a likvidaci odpadů.
Jeho výši a podmínky upravovala Obecně závazná vyhláška
č. 2/2005 Sb., která byla v loňském roce novelizována a nabyla účin
nosti 1. 1. 2020. Nová vyhláška reflektuje stávající náklady a zvyšuje
cenu o 30 %. Pražané hradí poplatkem pouze částku spojenou se svo
zem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Fi
nanční prostředky spojené se sběrem využitelných složek (papír, plasty,
kovy, sklo, nápojové kartony), přistavováním velkoobjemových kontej
nerů na objemný odpad a bioodpad, svozem nebezpečných odpadů
jsou plně hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy.

Bioodpad je organická hmota, která v sobě váže živiny. Ty můžeme ve
formě kompostu navracet zpět do půdy. Tříděním bioodpadu se sníží
náklady za svoz směsného komunálního odpadu a přispěje se ke zlep
šení životního prostředí.
„Až 40 procent obsahu černých popelnic tvoří rostlinný bioodpad. Ten přitom vůbec není vhodný pro likvidaci ve spalovně. Praha chce rostlinný bioodpad vozit do kompostárny nebo do bioplynové stanice a získávat z něj tak
další produkty v podobě hnojiva nebo bioplynu. Proto jsme nastavili podmínky tak, aby ti Pražané, kteří třídí rostlinný
bioodpad, ušetřili. Náročné a zbytečné spalování bioodpadu město napříště nebude dotovat
ze svého rozpočtu,“ říká k nové vyhlášce ná
městek primátora pro životní prostředí.
Z tohoto důvodu magistrát rozšířil
obecní systém nakládání s komunálním
odpadem o svoz bioodpadu rostlinného
původu a to převzetím již existující
služby, kterou v minulosti prováděly
pouze odpadové firmy. Změna vyhlášky
umožní městu hradit náklady ze svého
rozpočtu ve výši 50 % z celkové ceny za
svoz bioodpadu. Biologicky rozložitelný
odpad se přednostně kompostuje. Pokud
občan nevlastní kompostér, může si na
bioodpad nově objednat nádobu. Také ho může odvézt do nejbližšího
sběrného dvora, do kompostárny hl. města Prahy ve Slivenci, případně
ho odložit do přistavovaných kontejnerů na bioodpad.
Nádobu na bioodpad lze objednat nejen v celoročním, ale též
sezonním svozu (od dubna do října).

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč s ohledem na objem nádoby
a frekvenci svozu
objem nádoby (v litrech)

1× za 2 týdny

1× za týden

2× za týden

120

56

112

224

240

90

179

359

Poplatek za komunální odpad je v Praze stanoven na základě objemu
sběrných nádob a frekvencí jejich svozu.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, který je povinen ke své
nemovitosti objednat sběrné nádoby o dostatečném objemu s přísluš
nou četností svozu. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství
vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství, které poplatek roz
účtuje na jednotlivé fyzické osoby, kterým odpad v domácnosti vzniká.
Svoz jednotlivých složek komunálního odpadu organizuje Odbor
ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s jednotlivými městskými
částmi a svozovými společnostmi.

Do sběrné nádoby na bioodpad patří:

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu v Kč s ohledem
na objem a frekvenci svozu (za měsíc)

Do sběrné nádoby na bioodpad nepatří:

objem
1× za 1× za
nádoby
2 týdny týden
(v litrech)

2× za
týden

3× za
týden

4× za
týden

5× za
týden

6× za
týden

7× za
týden

70

112

199

373

–

–

–

–

–

80

112

199

368

–

–

896

–

–

110

134

242

454

667

878

–

1 307

–

120

133

242

436

655

883

1 043

1 242

1 440

240

212

394

762

1 078

1 431

1 671

2 071

2 471

360

304

555

1 030

1 503

1 997

2 480

–

–

660

553

998

1 890

2 782

3 673

–

–

–

1 100

770

1 388

2 601

3 838

5 060

5 915

7 458

9 001

• zbytky ovoce a zeleniny, slupky, včetně citrusových plodů
• květiny, tráva, plevel drny se zeminou
• papírové proložky od vajec
• košťály a celé zbytky rostlin
• větve keřů a stromů
• sláma, seno
• kůra, štěpka, piliny a hobliny
Důležité je, aby byl bioodpad oproštěn od jakýchkoli nerozložitelných
příměsí.
• maso, kosti, kůže, vývary
• zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živo
čišného původu
• jedlý olej a tuk
• zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, knedlíky, těstoviny
• mléčné výrobky
• zvířecí trus, moč a hnůj, podestýlka
• uhynulá zvířata
• kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
• peří, chlupy, vlasy
• papírové kapesníky a ubrousky

Výhody pořízení nádoby na bioodpad

Kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu jde o snížení ob
jemu směsného odpadu. S tím souvisí při správném třídění úspora ná
kladů ve vašich domácnostech.
Michaela Líčková
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2020
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Vítej, občánku
V současné virtuální prchavé době se „ztrácejí“ i tradiční pevné oka
mžiky, které získají osobní význam až po mnoha letech. Tehdy, kdy
se ohlédneme zpět a začneme hledat včera ještě úplně neznámé věci.
Osobní identitu a vlastní kořeny. Zpočátku náhodné okamžiky se
stanou časem významnějšími a pak pevnými body našeho vlastního
života. Ohromně tomu pomáhá princip polečného sdílení. A pokud
tomu, v případě našich dětí, můžeme dokonce sami pomoci, tak to
asi určitě většina z nás udělá. Formální název zní Vítání občánků.
Přes shovívavý úsměv některých z vás je nutné ale přiznat, že to pros
tě fakt funguje. Ta téměř slavnostní atmosféra, státní znak, přítom
nost starosty nebo některého z jeho zástupců (případně zastupitele či
zastupitelky) se starostenským řetězem... To všechno mnohdy uvolní
potlačované emoce a objeví se i slzy. Naše městská část pořádá tuto
malou slavnost přibližně šestkrát ročně a pro vaši informaci v roce
2018 to bylo dvě stě padesát dva a loni dvě stě deset nově přivítaných
občánků - dětí s trvalým pobytem na území městské části. Rádi by
chom je všechny i s jejich rodiči na radnici pozvali, ale kvůli platným
zákonům bohužel nemůžeme využívat evidenci obyvatel pro tyto
účely.

Pokud máte zájem o pozvání na tento malý ceremoniál, ozvěte se
pracovnici odboru Nikol Porazilové, buď osobně v kanceláři č. 433 ve
3. patře radnice nebo e-mailem s elektronickým podpisem na adresu
porazilovan@praha13.cz.
Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. Podrobnější infor
mace získáte na tel. 235 011 325.
Dan Novotný

ha 13 starosty Davida Vodrážky a radní Anety Ečekové Maršálové.
Byli přítomni rovněž zástupci Městské policie hl. m. Prahy - ředitel
obvodního ředitelství Praha 13 Hynek Svoboda a Martina Vymys
lická z Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy.
Občané, kterých se na Senior akademii přihlásilo sedmdesát šest,
se na přednáškách mohou dozvědět užitečné informace z oblasti pre
vence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti,
základů první pomoci, domácího násilí... Součástí je rovněž návštěva
Muzea Policie ČR, Centrálního operačního střediska Městské policie
hl. m. Prahy a Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m.
Prahy.
Jan Morčuš

Senior akademie 2020 byla
zahájena
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy
pořádá již potřetí Senior akademii. Jde o cyklus dvanácti vzdělávacích
přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Akce je určena pro
seniory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem v Praze 13. Senior akademie, která se skládá z pravidelných středečních se
tkání v obřadní síni radnice, se bude konat do konce dubna. Úspěšní
absolventi přednáškového cyklu obdrží certifikát.
Slavnostní zahájení proběhlo za účasti zástupců městské části Pra-
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Obálka už pomáhá
Vedení MČ Praha 13 uspořádalo ve středu
29. ledna 2020 v obřadní síni radnice v rámci aktivit MA21 Veřejné
projednání, na kterém představilo projekt Seniorská obálka. Ta je ur
čena především starším osobám, které žijí osamoceně a má usnadnit
řešení v situaci ohrožení života nebo zdraví.
Tato obálka, označená mezinárodní zkratkou I. C. E. (z anglického
In Case of Emergency, což znamená použít v případě nouze) je ná
padně barevný tiskopis v průhledné plastové kapse. Senioři do něj vy
plní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích včetně dávkování
a kontakty na blízké osoby a praktického lékaře. Při vyplňování se po
stupuje podle principu semaforu, nejdůležitější informace jsou uvedeny
červeně, doporučené údaje žlutě a méně závazná data zeleně.
Obálku je vhodné umístit na lednici nebo vchodové dveře. Tato dvě
místa byla předem dohodnuta se záchranáři, hasiči a strážníky. Její
správné umístění jim usnadní práci a výrazně zvýší šanci na přežití
ohrožené osoby.
V Praze 13 mají momentálně tuto obálku bezmála dvě stovky seni
orů. Seniorská obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce

a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu s názvem Im
plementace politiky stárnutí.
Michala Králová

Česko z letadla
Galerie Czech Photo Centre v Nových Butovicích nabídla milovní
kům fotografií jedinečnou výstavu s názvem Dan Materna: Česko
z letadla. Od poloviny ledna do prvního březnového dne si ji přišly
prohlédnout stovky návštěvníků nejen z Prahy 13.
Fotograf Dan Materna se o fotografování začal zajímat již na zá
kladní škole. Vystudoval obor fotografie na SPŠ Grafické v Praze.
Dnes patří k nejlepším českým fotožurnalistům. Jeho fotografie obdr
žely celou řadu ocenění. Za zmínku určitě stojí jeho účast v prestižní
fotožurnalistické soutěži Czech Press Photo 2007, kde za snímek
Exekuce dítěte získal hlavní cenu – skleněnou plastiku Křišťálové oko.
Tu převzal z rukou prezidenta republiky.
Dan Materna se věnuje fotografování přírody a více než dvanáct let
zachycuje Českou republiku z letadla. „Většina souborů samozřejmě
vzniká cíleně. Vymyslím si téma, s pilotem uděláme letový plán,
a když je vhodné počasí, obletíme jednotlivá vytipovaná místa. Během
přeletu samozřejmě hledám i nové motivy,“ popisuje styl své práce
sám autor. Fotografie byly snímány z mnoha typů letadel, většina
vznikla ve spolupráci s pilotem Miroslavem Kovářem.
Michala Králová

Víte, co je Ideathon?
V pátek 24. ledna byl
v KD Mlejn zahájen zá
věrečný maraton nápadů,
tentokrát zaměřený na
bydlení, rozvoj podnikání, životní prostředí, kulturu a volnočasové
aktivity. Do multifunkčního centra dorazilo tentokrát nejvíce soutě
žících a hned deset tříčlenných týmů soutěžilo opět o velmi pěkné
ceny.
V pořadí čtvrtý Ideathon zahájil tajemník ÚMČ Praha 13 Jaroslav
Mareš, který mladým kreativcům popřál mnoho tvůrčích a realizova
telných nápadů. Poté se soutěžní týmy seznámily se svými mentory
a zveřejnily témata, kterým se rozhodly následujících čtyřiadvacet ho
din věnovat.
V sobotu dopoledne byly odstartovány prezentace. Během deseti
minut musel každý tým představit svůj projekt a přesvědčit porotu
o tom, že právě ten jejich bude vítězný. Je třeba podotknout, že všichni
soutěžící zvládli svůj úkol skvěle. Porota, která posuzovala projekty
z pohledu realizovatelnosti, inovativnosti a přínosu pro město, neměla
snadný úkol. Vyhrát ale může jen jeden.
Po sečtení všech bodů obsadil vítěznou příčku projekt týmu ATOS,
který se zabýval myšlenkou na zlepšení života lidí bez domova pro
střednictvím nabídky pracovních příležitostí. Druhý tým MARKUDO
přišel s nápadem na uspořádání kulturního festivalu na Slunečním

náměstí. Nesl by název Mušle fest a byl by určen všem obyvatelům tři
náctky napříč všemi generacemi. Bronzový tým navrhl přístřešky pro psy,
které nechávají páníčkové během svých nákupů před obchodními centry.
Všechny představené projekty budou podrobně rozpracovány
a předloženy pracovní skupině pro strategické řízení. Ta posoudí,
které z nich bude možné v blízké budoucnosti realizovat a které bu
dou využity později.
Libor Hakl

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2020
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Luka Living

Luka

14. března 2020, 9.30–18.30 hod.
Mezi hosty vystoupí Tomáš Krejčíř, Adam Mišík,
Eva Matějovská, Eva Čejková a pes Gump
Autogramiáda knižního hitu GUMP – Pes, který naučil lidi žít
Soutěžte o šicí stroje PFAFF 160S
20 workshopů 40 poradenských koutků
30 odborníků 10.000 dárků

www.denkdysemamrada.cz
Sledujte nás na Instagramu
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Z VAŠICH DOPISŮ
Kam jde obsah kontejnerů?

V naší městské části jsou na mnoha místech umístěny oranžové kontejnery,
je na nich velkými písmeny napsáno textil a je tam uvedena firma Potex.
Dost často tam odložím nepotřebné oblečení. Zajímalo by mě, co se s ním
pak děje. Nekončí nakonec na skládce?
H. Kaudlová, Stodůlky

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

které u nás už nelze využít, dodáváme zpracovatelům, kteří umí zrecy
klovat téměř vše. Jen tak nic neskončí na skládkách. Z prodeje tohoto
zbytkového textilu dlouhodobě podporujeme další organizace, které
ke své činnosti více potřebují peníze než použité oblečení. V loňském
roce jsme jim přispěli částkou 1 325 000 Kč.
Michaela Fürstová, Potex, s.r.o.

ZDROJ: WWW.POTEX.CZ

Poděkování Místnímu oddělení Policie ČR

Potex je ekologicko-charitativní projekt společnosti Potex, s.r.o., který
spočívá ve sběru a následném zpracování použitého textilu. V loňském
roce se nám podařilo z odpadového toku separovat 2 750 000 kg tex
tilu a příznivě tak ovlivnit životní prostředí. V Praze 13 to bylo kon
krétně 99 584 kg textilu. Z kontejnerů je oblečení převezeno do
skladu, kde se dále zpracovává. Každý týden připravujeme oblečení na
míru pro šest organizací. Vždy jim dodáváme jen to, co v danou chvíli
potřebují (v podstatě podle ročního období). Od organizací dostáváme
pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a dle jejich instrukcí
upravujeme skladbu vytříděného oblečení. Oblečení připravujeme pro
Naději a Centrum sociálních služeb Praha (starají se o osamělé a lidi
bez domova), dále pro Společnou cestou (poskytují služby a ubytování
matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci),
Progressive a Sananim (pracují s drogově závislými a zabývají se pre
vencí drog) a pro Fixpunkt (Comeback) – charitativní obchod pro po
třebné. Celkově jsme těmto organizacím poskytli více než 100 000 kg
vytříděného textilu. Týdně ve svém volném čase a bez nároku na od
měnu vytřídíme ve třech lidech zhruba tisíc kg oblečení. Oblečení,

Výkon povolání, který se zaměřuje na pomáhání, je doslova službou. Jde
o práci všech, kteří spíše než do práce, chodí do služby. Mezi ně bezesporu
patří i pracovnice a pracovníci „naší“ Policie ČR - Místního oddělení Košíře
v Běhounkově ulici. Jejich poslání je náročné nejen kvůli podmiňujícímu dodržení závazného rámce předpisů.
Na konci uplynulého roku se všechna policejní oddělení zabývala vykazováním. Hodnocení jejich práce se zaměřuje jednak na množství pracovního
výkonu, ale také, pro každého občana důležitou, kvalitu komunikace. Veřejnosti je pak možné sdělit kvantitativní hodnotu „výkonu služby“ v obecnější
rovině. Zmíněné oddělení policie řešilo úctyhodných více než pět tisíc spisů trestní případy, přestupky, navíc i různé (mnohdy i nesmyslné) podněty občanů, ale také tzv. „dožádání“ soudů o doručení písemností, žádosti soudů
o předvedení osob, žádosti o vypracování tzv. pověsti o osobě nebo skupině
osob, žádosti o prověřování bydliště zadlužených osob a pro exekutory zjišťování sídel firem, vyhlašování pátrání po nedohledaných vozidlech firem
v likvidaci a spoustu další agendy. Policisté jezdí například ztotožňovat pacienty Motolské nemocnice, kteří s sebou (nebo vůbec) nemají doklady, provádí asistenci při převozu agresivních osob v sanitních vozech... Ano, takovou práci, jen s drobnými obměnami, dělají všechny základní policejní
útvary.
Co však bylo poskytováno takzvaně navíc? V dnešní době, kdy jsme zahlcováni informacemi, nedokáží mnohdy lidé samostatně řešit zcela osobní,
intimní, ani relativně banální problémy. Často spoléhají na to, že to za ně
někdo vyřeší. Pak ve stresu oslovují právě policisty České republiky. Žádají
je o radu, jindy i o pomoc. Jsou to často banality, nebo i věci, kterými se policie ani na základě stanovené věcné příslušnosti zabývat nemůže a nemá letité hádky mezi příbuznými, protože jedna strana není spokojená s tím,
jak dopadlo dědictví, nebo nesmyslné hádky mezi rozvádějícími se manžely,
nepochopitelné „naschvály“ v rámci sousedských vztahů... A to vše zabírá čas,
který by měl být ve stejné době věnován naléhavým případům. To všechno
a ještě daleko víc musí zvládnout pracovníci MO Košíře pod vedením npor.
Jiřího Kunce. Své práci věnují čas, navíc s profesionálním přístupem i člověčí empatií. Za to jim patří naše velké poděkování.
A. Svoboda

VAŠÍM OBJEKTIVEM
„Dobrý den, dnes (12. 2.) se mi podařilo pořídit
krásný snímek našeho parku. Tak posílám.“,
napsala v e-mailu paní Zuzana Kaplanová,
autorka fotografie. Už jsme ani nedoufali, že
díky letošní podivné zimě nějakou alespoň
trošku „zasněženou fotografii“ dostaneme.
Ale povedlo se.
Dětské hřiště u Nepomuckého rybníka
bylo svého času největší dětské hřiště v Praze 13. Děti ho začaly užívat v květnu 2004.
Tehdy mělo tvar ledvinky. Jeho kapacita 
ale zájmu dětí nestačila, proto bylo za necelé
dva roky rozšířeno do tvaru kruhu a zároveň
bylo dovybaveno atraktivními herními prvky
pro všechny věkové skupiny dětí, ale také
lavičkami, pískovištěm nebo keramickými
skulpturami.
Podaří-li se i vám udělat zajímavou foto
grafii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete
nám ji na stop@praha13.cz, rádi ji zveřej
níme. Za všechny snímky, které jste nám již
poslali nebo je teprve pošlete, vám mnoho
krát děkujeme.
Eva Černá
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Nechte mě být, jaká jsem
Koncem ledna navštívili žáci 7.C, 7.E a 8.A putovní výstavu Nechte
mě být, jaká jsem - životní příběh Anne Frank, která se pod záštitou
Památníku Terezín konala v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského.
Celou expozicí nás velmi poutavě provázely studentky gymnázia.
Na velkých plátnech jsme si mohli prohlédnout fotografie Anny sou
visející s jejím životem, poslechnout si ukázky z tohoto světově pro
slulého deníku, nebo detailně prostudovat dům, v jehož zadním traktu
se Anna s dalšími sedmi lidmi ukrývala před nacisty. V závěrečné části
výstavy jsme si vyzkoušeli aktivitu zaměřenou na uvědomění si našich
vlastních předsudků.

Nacvičujeme francouzskou
divadelní hru
V lednu zavítali do ZŠ Mládí zástupci Francouzského institutu
v Praze a asociace 10sur10 Drameducation, aby pomohli francouzštiná
řům z 8.A v přípravě divadelního vystoupení, jehož premiéra se usku
teční na konci března během prvního festivalu frankofonního divadla
v Praze.
Tucet divadelníků si vybral divadelní hru současného švýcarského
autora Thomase Miautona s názvem L‘île des enfants roi, kterou si
lehce adaptovali dle svého gusta a jazykových možností. Návštěva pro
fesionála Jana Nowaka z divadelní asociace, která festival spolu s Fran
couzským institutem pořádá, nám dodala užitečnou zpětnou vazbu,
zároveň jsme se mohli přiučit několik zajímavých technik pro práci
s hlasem a dechem. Přípravy na naše vystoupení jsou v plném proudu,
tak nám držte palce.
Tomáš Klinka

Pouhý dotek nenaplněných snů, zmařeného života, utrpení a tragic
kého Annina konce zanechal v našich žácích hluboký dojem. I proto
jsme pro ně vytvořili projekt, v němž se blíže seznámili s knihou. Žáci
měli možnost pracovat s obrázkovou osnovou, ve skupinkách vytvářeli
komiks nebo znázorňovali živé obrazy ze života Anny, vyzkoušeli si
napsat svůj vlastní deník s příznačným oslovením Milá Kitty! a v ne
poslední řadě si připomněli 27. leden, Den památky obětí holocaustu.

Kateřina Pavlíčková

První odborně zaměřené tematické setkání s rodiči dětí

Projekty Anglofonní základní školy
Anglofonní základní školu na Velké Ohradě není nutno představovat.
Za dobu svého působení se plně zařadila mezi ostatní školy Prahy 13
a vyplnila mezeru zejména ve vzdělávání žáků v anglickém jazyce, ne
boť většina předmětů je zde vyučována kvalifikovanými anglickými
učiteli v angličtině.
Stejně jako jiné školy se i ona zapojila do výzev Evropských struk
turálních a investičních fondů – OP Praha – pól růstu ČR. Konkrétně
jde o tři projekty – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči dětí ve školách, kterým se snažíme rozšiřovat sdílení zkušeností
a dobré praxe školy a rodičovské veřejnosti. Dále je to projekt Komunitně osvětová setkávání, jehož cílem je podpořit inkluzivní klima
a komunitní charakter školy. A protože jsou ve škole žáci s odlišným
mateřským jazykem – zejména anglickým, zvolili jsme ještě projekt
Dvojjazyčný školní asistent. Ten zajišťuje těmto žákům snazší komuni
kaci mezi školou, rodiči a dětmi, případně dalšími pedagogy, zástupci
poradenských zařízení apod. Zároveň umožní rodičům dítěte s odliš
ným mateřským jazykem lépe porozumět dění ve škole.
Všechny tyto projekty podpoří principy otevřené školy, pomohou
rodičovské veřejnosti při organizování mimoškolních aktivit a vyplňo
vání individuálních potřeb dětí s odlišným mateřským jazykem a tak
plně zapadají do kontextu dlouhodobé strategie rozvoje naší školy.

Zdeněk Dvořák, ředitel školy
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Oslavte s námi třicátiny
Naše Mateřská škola Úsměv letos slaví 30. výročí svého založení.
Zveme všechny, kteří naši školku kdysi navštěvovali a také naše bývalé
spolupracovnice. Moc rádi se s vámi všemi setkáme 24. dubna a už teď
se těšíme na naši zahradní slavnost, kdy společně třicátiny naší školky
oslavíme. Program, který nás od 17.00 hodin čeká, bude opravdu pes
trý. Představí se Divadlo Letadlo se svým zábavným programem –
písničkami, tancem, soutěžemi pro děti, malováním na obličej... Čeká
nás i táborák s opékáním špekáčků a nebude chybět ani soutěž o nej
chutnější závin. Věříme, že se všichni skvěle pobavíme a připomeneme
si i třicetileté dění v naší školce.
Kolektiv MŠ Úsměv

V Českém rozhlase

Jubilejní soutěž v angličtině

V lednu byla třída 6.D FZŠ Trávníčkova na exkurzi v Českém rozhlase.
Byli jsme zvědaví, jak to vše funguje. Nejdříve jsme se v Galerii seznámili
s historií rozhlasu, potom jsme si prohlédli staré rozhlasové přijímače,
magnetofony, gramofonové desky, různé tiskoviny a poslechli si nahrávky
z historie rozhlasu a dozvěděli jsme se i to, kolik má Český rozhlas sta
nic. Pro některé z nás byla překvapivá informace, že za rozhlas se platí
koncesionářské poplatky. „Dobrodružstvím“ pro nás byla jízda páternos
terem do 2. patra, kde jsme se podívali na vysílací pracoviště Českého
rozhlasu Dvojka a získali spoustu informací o vysílání. Zahlédli jsme
i několik známých osobností, které se připravovali na vysílání. Eva Trynerová

Ve středu 25. března od 9.00 hodin se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027
koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky, ÚMČ Praha 13 a za
podpory časopisu Bridge dvacátý
ročník Soutěže pro šikovné děti se
zájmem o angličtinu. Soutěž je ur
čena pro žáky 5. tříd základních
škol. Ti si budou moci vyzkoušet
své znalosti angličtiny v zábavných
jazykových testech, hádankách, do
plňovačkách, křížovkách, na PC,
ve finále pak žáci ústně předvedou
svoji pohotovost ve volné disciplíně
(písničce, básničce, v krátkém vy
pravování...). Nejlepší si odnesou
věcné ceny a každý žák dostane
čestné uznání za účast. Přihlášky
pouze elektronicky. Adresu najdete
na www.zs-bronzova.cz. Informace na tel. 235 514 369, 235 514 356,
ajsoutez@zs-bronzova.cz.
Alena Šoukalová, ředitelka školy

Paměťové instituce popáté
ZŠ Kuncova jako jedna z pou
hých sedmi pražských škol zís
kala skvělou příležitost zúčastnit
se pokračování pilotního pro
gramu MŠMT v pokusném
ověřování Vzdělávacích programů
paměťových institucí do škol.
V prvním pololetí jsme již po
páté za sebou obdrželi grant
v hodnotě 122 500 Kč na bez
platné vstupy našich žáků do
muzeí, památníků, hradů
a zámků v celé ČR a zajištění
dopravy k mimopražským pa
mátkám. Díky možnosti využití
účelových finančních prostředků
navštívilo paměťové instituce v 1. pololetí letošního školního roku pět
set sedmdesát devět žáků naší školy.
A kde se nám nejvíce líbilo? Rozhodně jsme si nenechali ujít příle
žitost navštívit zrekonstruované Národní muzeum. Za zmínku stojí
výstava Tutanchamon anebo skvostný pohled z kupole. V hlavním
městě jsme ještě prozkoumali expozice Národního technického mu
zea a muzea Národopisného v Letohrádku Kinských.
Nezůstali jsme však jen v Praze. Vydali jsme se také objevovat krásy
jižních Čech. Naši žáci si zamilovali malebné město Třeboň, kde se na
zámku zúčastnili didaktického programu Návštěva na dvoře posledních
Rožmberků. Pro děti bylo připraveno dvacet kopií renesančních kos
týmů. Každý z nich představoval skutečnou postavu z historie zámku.
V dalším historickém městě Tábor žáci v Husitském muzeu řešili za
peklité úlohy anebo se prošli středověkým podzemím. Nevynechali
jsme ani Památník v Lidicích, kde jsme si připomněli památku obětí
nacismu.
Dohromady jsme za první pololetí ujeli dva tisíce kilometrů,
spoustu nového jsme poznali, ale hlavně jsme si to náramně užili.

Marie Bíchová, učitelka a koordinátorka projektu

Live Class s BBC
Skupina žáků z VI.B Základní školy Mládí absolvovala v rámci uni
kátního projektu připraveného vydavatelstvím Pearson ve spolupráci
s BBC, (tzv. Live Classes) neobvyklou vyučovací hodinu angličtiny.
Hodinu, ve které jsou třídy z nejrůznějších zemí světa propojeny přes
internet. Prostřednictvím webového rozhraní, kamery a mikrofonu
měli žáci možnost plnit zadané úkoly, sledovat společně s dalšími
čtyřmi školami krátká videa a odpovídat na otázky, které jejich „vir
tuální“ učitelka Elizabeth Beer kladla.
Měli tak možnost „setkání“ se svými vrstevníky ze Slovenska, Lotyš
ska, Ruska a Polska. Tématem hodiny byla zvířata a Londýnská zoo.
Žáci komunikovali přímo s britskou učitelkou a na závěr i se svými
„spolužáky“ ze slovenské Trávnice. Ujistili se tak, že se anglicky do
mluví a komunikace v cizím jazyce se nemusí bát. Jedním z celé řady
poznatků, který si v rámci této neobvyklé hodiny odnesli, byl i počet
nohou stonožky! Co myslíte, má jich dvě stě nebo tři sta?

Doubravka Matulová, učitelka angličtiny

Projekt Virtual and Real in Our Life
Poslední dny ledna strávili učitelé a žáci ze ZŠ Mládí na setkání orga
nizovaném německou školou Heinrich Heine Schule v Dreieichu. Šlo
o tradiční možnost, jak představit naše aktivity v rámci projektu Eras
mus+ dalším zahraničním školám z Itálie, Francie, Turecka, Španělska,
Holandska, ale i Japonska.
Dvoudenní diseminační konference neznamenala pouze jedinečnou
možnost ukázat evropským kolegům, co a jak umíme a na co jsme
hrdí. Prostor v programu byl věnován i plánování evropských aktivit
na další dva roky.
Žáci z pozvaných škol pak v mezinárodních týmech diskutovali
o tom, co se v rámci evropských projektů na jejich školách událo,
stejně tak ale pomáhali s přípravou budoucích projektů, zejména svou
účastí na tematicky zaměřených tvůrčích dílnách.
Na závěr setkání účastníci prezentovali své práce, podělili se o zá
žitky a předvedli své projekty.
Doubravka Matulová a Tomáš Klinka

Úspěšný řešitel matematické
olympiády
V letošním ročníku matematické olympiády žáků 9. ročníků základ
ních škol a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
z Prahy 5 a Prahy 13 se na nejlepším místě ze základních škol umístil
žák FZŠ Brdičkova Vojtěch Kubát z 9.C. Na pozici před ním byli stu
denti Gymnázia Christiana Dopplera a Gymnázia Jaroslava Heyrov
ského. Je velký úspěch, když se žák základní školy dokáže prosadit
mezi studenty gymnázia. Vojto, moc gratulujeme a doufáme, že tě
matematika bude provázet i při dalším studiu. Kamila Hubalovská, ředitelka školy
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2020
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odpadkoví hrdinové v Praze 13

Ve STOPu se poměrně často věnujeme palčivému tématu, kterým je
obrovský nárůst odpadů nejen v naší městské části, ale celosvětově.
Odbor životního prostředí zajišťuje průběžné úklidy odpadků z ve
řejných prostranství a černých skládek, ale také obsluhu stovek
odpadkových košů. Na tyto služby vynaloží naše městská část ročně
zhruba devět milionů korun. To rozhodně není málo, a přesto to ne
stačí. V posledních letech s úklidem odpadků po nezodpovědných
lidech pomáhají také dobrovolníci, jejichž práce si velice vážíme.
Celý svět je zahlcený odpadky a už je ani nestíháme sbírat, třídit
a recyklovat. Proto je zapotřebí produkci odpadů co nejvíce omezit.
Častou složkou odpadů jsou obaly. Každý výrobek je důkladně zaba
len do několika vrstev papíru, plastů nebo kovů. Nejvíce je to vidět,
když si po Štědrém dni uděláte procházku po sídlišti. Kontejnery
nejsou schopné pojmout takovou nálož obalů z dárků, takže se i přes
posílení svozu vše válí okolo sběrných nádob. S obalovým průmys
lem jde ruku v ruce výroba produktů na jedno použití. Plasty jsou
v mnoha případech praktické. Ale jejich nízká výrobní cena umož
nila masovou produkci, což se ukázalo jako velmi problematické.
Zvláště u výrobků na jedno použití. A co s sebou tato nadprodukce
přinesla? Celosvětový nárůst nejproblematičtější složky odpadů.
Evropa každoročně vyprodukuje zhruba 25,8 milionu tun plasto
vého odpadu. Odhaduje se, že do oceánů se dostává osm milionů
tun plastových hmot ročně. Více než 40 % plastových výrobků lidé
použijí pouze jednou. Nebezpečí tkví v jejich (ne)rozložitelnosti
v přírodě. Pokud vyhodíme papíry, textil z přírodních materiálů,
dřevo nebo třeba i kovy, tak je to problém, ale tyto materiály se ča
sem rozloží. Sklo, porcelán nebo keramika se časem roztříští na pří
rodě blízké mikročástice. U plastů je doba rozkladu nesrovnatelně
delší. PETka potřebuje na rozložení sto i více let, polystyren pak
desetitisíce let. Fragmentací (rozmělněním) plastů vznikají mikro
plasty. Nejde tedy přímo o rozklad, ale o rozpad mikročástice – mik
roplasty o velikosti od sta nanometrů do pěti milimetrů. Najdeme je
ve vzduchu, v půdě, ve vodě a díky tomu i v potravním řetězci. Vy
skytují se dnes v každém živém organizmu včetně lidí a jejich ne
bezpečnost je více než zřejmá.
Velmi nás těší, že zejména mladým lidem není životní prostředí
lhostejné a sami přemýšlejí nejen jak veřejná prostranství očistit, ale
také jak produkci odpadů omezit. O to více je nám trapné, že jsou
mezi námi lidé, kteří jsou k udržování pořádku lhostejní. V Praze 13
průběžně pomáhá s čištěním veřejných prostranství skupina dobrovol
níků, která si říká Trash Hero, neboli „odpadkoví hrdinové“. Tito dob
rovolní úklidáři vznikli spontánně v roce 2013 v Thajsku a dnes již
působí v mnoha zemích světa.
Při pohledu na thajské neutěšené pláže plné odpadků se skupinka
místních, ale i cizinců, mezi kterými byl také Čech Jan Bareš, roz
hodla jednu pláž uklidit. Akce měla úspěch a dobrovolníci, už pod
názvem Trash Hero, pokračovali v započaté práci i na jiných mís
tech. Své aktivity rozšířili spuštěním Refill systému. Ten spočívá
v distribuci vlastních nerezových lahví s označením Trash Hero.
Ty opravňují jejich majitele k bezplatnému doplnění láhve vodou
v kterémkoli hotelu, restauraci apod., které jsou do programu zapo
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jeny. Tento program je návodem, jak je možné snížit objem plasto
vého odpadu. Lidé v Thajsku často nevědí, jak s odpadky zacházet.
Vše pak končí v kamnech nebo zakopané pod zemí. Trash Hero or
ganizují pro obyvatele těchto oblastí improvizované svozy odpadu.
Shání stará kola, motorky a lodě, díky kterým pak fungují jako svo
zová společnost. Dobrovolným úklidářům poskytují nejen rukavice
a pytle, navíc je také učí, jak vysbírané odpadky třídit. Místní lidé se
do akcí začínali zapojovat velmi pomalu. Dle slov spoluzakladatele
projektu Jana Bareše bylo velmi těžké jim vysvětlit, proč plasty ne
mají pálit nebo je zakopávat, jako to dělali s přírodními materiály, na
které byli doposud zvyklí. K úklidům Trash Hero se postupně připo
jovali dobrovolníci z jiných vesnic, měst a po čase i z dalších zemí.
Česká republika se připojila v roce 2016. Také u nás jsou úklidy
Trash Hero veřejné a dobrovolnické. Termíny jsou předem uvedeny
na facebookové stránce. Pro účastníky úklidů mají organizátoři při
pravené pytle i rukavice. Na místě nejprve proběhne krátká instruk
táž. Každý dobrovolník má možnost získat za svůj pátý úklid
zdarma typické žluté tričko. To je možné i zakoupit, ale výhradně
při účasti na některém z úklidů. Trash Hero Praha pořádá úklidy
nejen v naší metropoli. Svým příkladem upozorňují na vznikající
odpad ve veřejném prostoru, ve firmách i domácnostech, inspirují
k jeho omezování a k šetrnému chování k životnímu prostředí. Pořá
dají přednášky pro školy spojené přímo s úklidem, kdy se sami žáci
zapojí například do úklidu nejbližšího okolí školy. Nabízejí pro
gramy pro děti od mateřinek až po školy vysoké. V poslední době je
nejčastějším organizátorem úklidů v Praze 13 a jejím okolí Zbyněk
Hostaš. Díky němu probíhaly dobrovolnické úklidy Trash Hero
v podstatě po celý rok 2019. Zmizely tak tuny odpadu. Dobrovolníci
se věnovali místům jako je lesík v oblasti Motola, okolí Bílého Be
ránka, svah pod Galerií Butovice nebo Centrální park.
V neděli 19. ledna se uskutečnil první letošní úklid. Sešlo se dvaa
dvacet dobrovolníků, z toho dvě děti a jeden pes. Sesbírali všechen
odpad – od nedopalků cigaret, MHD jízdenek, sáčků, přes ple
chovky až po skleněné láhve. Celkem to bylo 140,45 kg odpadu.
Z toho 87,1 kg směsi, 40,35 kg skla, 7,7 kg plastu a 5,3 kg kovu.
Napočítali devětadevadesát PET lahví, sto sedmdesát šest plechovek
a sto dvacet tři skleněných lahví. Dobrovolníci z Trash Hero sebraný
odpad zvážili a vytřídili do příslušných kontejnerů. Dle slov Zbyňka
Hostaše budou úklidy pokračovat v průběhu celého letošního roku.
Na jaře nás opět čeká pravidelná celosvětová akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2020, kterou jako úřad již několik let podporujeme.
Hlavní úklidový den je 4. duben. Pokud se na nás obrátí kdokoli
s podnětem na uspořádání dobrovolnického úklidu, samozřejmě ho
podpoříme. Dobrovolníci z řad občanů, spolků, firem, škol se mohou
hlásit předem na odboru životního prostředí na tel. 235 011 474,
e-mailem naceovad@praha13.cz, kde také získají veškeré potřebné
informace. V případě zájmu pomůžeme vytipovat vhodnou lokalitu
k úklidu a po dohodě odvezeme z domluveného místa pytle se sebra
ným odpadem. Informace o dobrovolnických úklidech rádi zveřejníme
na webu a ve STOPu. Všem obětavým lidem, kteří ve svém volném
čase uklízí, moc děkujeme a vážíme si jejich iniciativy.
Dana Céová

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Harmonogram sběru biologického odpadu

stanoviště

27. 3.

K Sopce – zpevněná plocha

28. 3.

náměstí Na Lužinách

28. 3.

Klausova – parkovací záliv proti č. 1361/13a

29. 3.

Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků

3. 4.

5. máje – plocha u č. 325/55

4. 4.

K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

4. 4.

K Fialce – plocha u č. 1219

5. 4.

Melodická – křižovatka s ul. Operetní

5. 4.

K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (plocha u nádob na
tříděný odpad)

12. 4.
17. 4.

stanoviště

čas přistavení

18. 4.

Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7

13.00 – 16.00

18. 4.

K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu

13.00 – 16.00

18. 4.

K Sopce – zpevněná plocha

13.00 – 16.00

19. 4.

náměstí Na Lužinách

čas přistavení

19. 4.

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

15.00 – 18.00

25. 4.

Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků

9.00 – 12.00

25. 4.

K Fialce – plocha u č. 1219

26. 4.

K Hájům x Okruhová – křižovatka s ul. Okruhová
(u nádob na tříděný odpad)

26. 4.

Klausova – parkovací záliv proti č. 1361/13a

Listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
Ne živočišné zbytky!
Upozornění: Pokud bude kontejner na stanovišti naplněn dříve než za tři hodiny, bude
přistaven další!
datum

datum

13.00 – 16.00
9.00 – 12.00
15.00 – 18.00
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00

9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00

9. 5.

K Sopce – zpevněná plocha

9. 5.

K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00

10. 5.

K Fialce – plocha u č. 1219

10. 5.

Chalabalova – parkoviště proti č. 1611/7

13.00 – 16.00

13.00 – 16.00

10. 5.

5. máje – plocha před č. 325/55

13.00 – 16.00

Před Rybníkem – proti č. 100

13.00 – 16.00

16. 5.

Melodická – křižovatka s ul. Operetní

U Kašny – odstavná plocha

15.00 – 18.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00
Michaela Líčková

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

stanoviště

datum

stanoviště

16. 3.

Bellušova – chodník proti č. 1804/7

27. 3.

Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7

17. 3.

Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254/45)

30. 3.

Janského – parkoviště u č. 2370/91

18. 3.

Husníkova – parkoviště u trafostanice

31. 3.

V Hůrkách – křižovatka s ul. Seydlerova

19. 3.

K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

1. 4.

Nušlova – rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

20. 3.

Böhmova – parkoviště u kotelny

1. 4.

nám. Na Lužinách

23. 3.

Janského – parkoviště proti č. 2211/69

2. 4.

K Fialce – u č. 1219

24. 3.

Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16

3. 4.

K Sopce – zpevněná plocha

25. 3.

Amforová – proti č. 1895/24

6. 4.

Trávníčkova – rozšířený chodník proti č. 1764

26. 3.

Pod Viaduktem – křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný
odpad)

6. 4.

Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad

Sběr tiskového spotřebního
materiálu
Dle informace z Magistrátu hl.
m. Prahy byl s účinností od 1. 1.
2020 zahájen ve vybraných sběr
ných dvorech hl. m. Prahy pilotní
projekt sběru použitých tonero
vých a inkoustových kazet.
Sběrné dvory jsou vybaveny sa
mostatnou 240 l sběrnou nádo
bou červené barvy určenou vý
hradně pro sběr použitého
tiskového spotřebního materiálu.
Do sběrných nádob je možné od
kládat jak originální, tak i kom
patibilní či renovované tonerové
a inkoustové kazety.

Michaela Líčková

Sesbírané kazety budou zpracovány společnostmi renovujícími tone
rové a inkoustové kazety. Originální a dříve renovované originální tis
kové kazety budou odborně renovovány a bude tak umožněno jejich
plnohodnotné opětovné využití. Kompatibilní tiskové kazety musí být
zlikvidovány z důvodu jejich technologické nemožnosti
provést funkční renovaci.
Každá renovovaná tonerová kazeta v průměru ušetří 4,49 kg emisí
skleníkových plynů, 9,39 kg primárních přírodních zdrojů a 0,67 kg
odpadu.
Tato služba je dostupná ve třech sběrných dvorech:
• sběrném dvoře Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
• sběrném dvoře Pod Šancemi, Praha 9 – Vysočany
• sběrném dvoře Generála Šišky, Praha 12 - Modřany
Projekt je realizován ve spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z.s.,
www.setriprirodu.cz. Případné otázky týkající se sběru použitých to
nerových a inkoustových kazet směřujte na emailovou adresu:
info@setriprirodu.cz nebo na tel. 602 427 335.

Michaela Líčková
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Zahájení cyklistické sezony

Rekordní počet soutěžících
Na soutěžích v pole sport a aerial hoop (tzn. v akrobacii na vertikální
tyči a na zavěšeném kruhu) se v roce 2020 představí rekordní počet
soutěžících. Druhý ročník Czech Pole Championship určený pro
amatérské a profesionální kategorie proběhne v pátek 1. a v sobotu
2. května ve sportovní hale Oáza v Praze 4. Diváci zhlédnou více než
sto šedesát soutěžních vystoupení.
Novinkou je soutěž Czech Pole Sport Open 2020, která je určena
pro elitní kategorie. A to nejen v pole sport, ale také aerial hoop. Sou
těž je zároveň otevřena účastníkům ze zahraničí, přihlásilo se na ni
přes padesát soutěžících z České republiky a ze Slovenska. Soutěž se
řídí pravidly mezinárodní federace IPSF a proběhne v neděli 3. května
na stejném místě. Více informací na www.czechpolechampionship.cz
a www.czechpolesport.cz. 
Daniela Čaloudová

Jak je již zvykem také letos zahajuje Cyklistický spolek Stodůlky cyk
listickou sezonu – jak jinak, než hromadnou vyjížďkou. Zahájení je
naplánováno na sobotu 21. března, sraz je ve 13.30 na náměstí v obci
Dobříč. Trasa vyjížďky vede po malebných silničkách jihozápadním
směrem od Prahy a měří zhruba čtyřicet kilometrů. Chcete se k nám
přidat, provětrat tělo po zimním spánku a nebaví vás jezdit samotné?
Pak je tato vyjížďka určena právě vám. V případě, že se vám s námi
pojede dobře, budeme rádi, když se k nám do Cyklistického spolku
Stodůlky přidáte. Více informací naleznete na internetových strán
kách www.csstodulky.cz.
Miroslav Bezdička

Veterán Cup Stodůlky 2020

Turnaj v minigolfu
Na začátku února se žáci druhých až čtvrtých tříd Základní školy
Mládí, kteří navštěvují školní družinu, zúčastnili čtvrtého ročníku tur
naje v minigolfu Junior Minigolf Masters. Ten je určen žákům prv
ního a druhého stupně základních škol. Děti si tak mohly vyzkoušet
méně známý sport, zasoutěžit si v něm, seznámit se s profesionálními
trenéry minigolfu a především si vyzkoušet zručnost a schopnost kon
centrace, které jsou pro minigolf důležité. Zároveň se tak nepřímo
utkaly se žáky více škol v turnaji, který je co do počtu zapojených
hráčů největším turnajem v tomto sportu. Naše škola se do Junior
Minigolf Masters zapojila již potřetí.
Petra Hřivnová
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V sobotu 15. února, jak bylo v časopisu STOP avizováno, se uskuteč
nil devátý ročník volejbalového turnaje Veterán Cup Stodůlky 2020.
V tělocvičnách Základní školy Bronzová se sešlo celkem osm pře
vážně místních týmů nebo družstev z blízkého okolí.
Slavnostního zahájení turnaje se účastnili zakládající členové volej
balového oddílu Sokola Stodůlky Jarmila Kubrová, Slávka Tlami
chová, František Kejha, Eduard Uhlíř a Oldřich Broj, kterým za roz
voj sportu ve Stodůlkách a jejich celoživotní sportovní aktivitu
poděkoval místostarosta naší městské části David Zelený. Zároveň jim
předal pamětní listy a drobné upomínkové předměty. To ale nebylo
všechno – slavnostnímu zahájení byli přítomni také ředitelka ZŠ
Bronzová Alena Šoukalová a za Středisko sociálních služeb Prahy 13
Jiří Mašek, kteří jim předali kytičky a trička s logem turnaje. XXL ve
teráni pak rozlosovali družstva do dvou skupin a samozřejmě sledovali
průběh turnaje. Navíc každý z nich svému favoritovi vydatně fandil.
V průběhu turnajového klání prozrazovali „svým hráčům“ dřívější
herní taktiky a snažili se družstvům k lepším výkonům pomoci třeba
s podporou stopičky alkoholu ☺.
V pozdních odpoledních hodinách bylo známo celkové pořadí
a tím také tři nejlepší týmy. Třetí místo obsadil Sokol Jinonice, druhá
příčka patřila Rokyťákům. A pomyslné zlato? Tak to si odneslo druž
stvo Pšoukaři.
Děkujeme organizátorům Sokola Stodůlky, městské části Praha 13
a všem, kteří se na přípravě a průběhu celého turnaje podíleli. Zejména
pak sportovnímu pochopení ze strany partnerů turnaje Základní škole
Bronzová a Středisku sociálních služeb Prahy 13.
Jaroslav Matýsek

HASIČSKÉ OKÉNKO
Historie hasičství

24. ledna 1787 vydává Josef II. z Boží milosti vyvolený římský císař,
pro všechny časy rozmnožitel říše v Německu, též v Uhersku a český
král, arcikníže rakouský, vévoda burgundský a lotrinský toho času, dá
se říci, první ucelený protipožární řád s názvem Řád hašení ohně pro
veřejnou krajinu.
Důležitou událostí pro rozvoj hasičstva bylo vydání Řádu policie
požárové v roce 1873. Hlavní zásady tohoto řádu platily až do roku
1941 (v některých případech ještě později). Řád byl rozdělen do zá
kladních šesti hlav.
První český dobrovolný hasičský sbor vznikl v roce 1864 ve Velva
rech. Vydání spolkového zákona v roce 1867 ještě více urychlilo zaklá
dání hasičských spolků. Jejich hlavním posláním mělo být: „...spořá
dané spoluúčinkování při nebezpečenství ohně a jiné živelné pohromě,
aby zachráněn byl život a majetek občanů“.
Vznik hasičských sborů v nejbližším okolí: Řeporyje – rok 1882,
Řepy – rok 1892, Třebonice – rok 1896 a Zličín – rok 1907.


Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Sabina prověřila naši připravenost

V měsíci únoru jsme podle plánu připravovali akce na jaro. A na co
se můžete těšit? Bude to tradiční pálení čarodějnic, rybářské závody
na požární nádrži nebo memoriály Holečka, Bubníka a Nového na
našem hřišti. Podrobně vás o těchto akcích budeme informovat na
stránkách dalších vydání STOPu.
Děti se poctivě připravují na první závody v uzlování a také ve
štafetě dvojic, které proběhnou v půlce března.
Připravenost všech hasičských jednotek prověřila vichřice Sabina,
která se prohnala Českem. Byla doprovázena nebezpečně prudkým
větrem s extrémním stupněm nebezpečí. Drželi jsme pohotovost
v hasičárně a několikrát jsme museli vyjet, abychom likvidovali její
následky.


Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE
Hledaná osoba

Dne 14. ledna prověřovala auto
hlídka našeho obvodního ředitelství
běžné oznámení o spáchání drobné
krádeže zboží v ulici Mukařovského.
Při rutinním prošetřování události
vyšlo najevo, že podezřelý třicetiletý
muž ze Středočeského kraje je celo
státně hledanou osobou, po které
pátrají kolegové z Policie České re
publiky. Muž po vyřešení majetko
vého přestupku skončil v rukách po
licistů z místního oddělení.

Noční stání nákladních vozidel

V důsledku stále se zhoršující situace s parkováním na sídlištích Prahy 13 zahájí naše obvodní ředitelství pravidelné kontroly neoprávně
ného nočního stání nákladních vozidel na veřejných parkovištích
a ostatních vybraných komunikacích. Upozorňujeme tímto všechny
provozovatele a vlastníky nákladních vozidel, že městská policie ne
bude tolerovat nedovolené parkování soukromých ani firemních auto
mobilů v rozporu s místní úpravou silničního provozu. Obecně je
stání těchto vozidel na většině pozemních komunikací v době od
20.00 do 6.00 v celém městě zakázáno. S ohledem na akutní nedosta
tek parkovacích míst na většině sídlišť, přistoupíme k nekompromis
nímu postihování neukázněných řidičů nákladních vozidel, kteří ne
budou respektovat zákaz nočního stání.
Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Z DENÍKU POLICIE ČR
 Dne 7. února přestřihal pachatel kabely bezpečnostních
kamer na benzinové čerpací stanici v Řeporyjích. Následně
se vloupal do klecí s propanbutanovými lahvemi a dvaatřicet
kusů těchto lahví odcizil. Podezřelého vozidla si všimly dvě
hlídky pohotovostní motorizované jednotky, které ho začaly
pronásledovat. Řidič vozidla to stále nechtěl vzdát. Když mu
nakonec došlo, že nemá šanci, zastavil. Řidič vozidla byl zadržen na Zahradním Městě a byl převezen na Místní oddělení
policie Stodůlky, kde mu bylo sděleno podezření ze spáchání
tří trestných činů. Mimo jiné měl řidič vysloven i zákaz řízení
osobních motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že vezl dvaatřicet propanbutanových lahví, bylo zvažováno, zda se nedopustil i trestného činu obecného ohrožení. Dalším prove-

deným šetřením bylo zjištěno, že svým jednáním skutkovou
podstatu tohoto trestného činu nenaplnil. Pachatel se na
Místním oddělení policie Stodůlky pod tíhou důkazů k veškeré trestné činnosti doznal. Šetřením v policejních evidencích bylo navíc zjištěno, že trestní minulost pachatele je
opravdu bohatá.
 Od začátku ledna jsme ve zvýšené míře zaznamenali
krádeže z volného prodeje v obchodech. Jedná se především o drogerie, lékárny apod. Většinu z těchto krádeží se
nám i ve spolupráci s jinými součástmi policie, nebo i se samotnými obchodními domy a prodejnami daří objasnit.
Převážně se jedná o pachatele, kteří nebydlí v Praze 13
a těchto krádeží se dopouští po celé Praze.

 Jednou z nejčastějších činností, kterou naše oddělení
prověřuje, jsou kapesní krádeže. Nezřídka se ale stává,
že ani o žádnou krádež nejde, protože si poškozený věc
někde zapomněl. Nicméně apelujeme na občany – pokud zjistí, že došlo ke kapesní krádeži a byla jim odcizena například platební karta nebo telefon, aby ihned
provedli jejich blokaci. V dnešní době bezkontaktních
plateb, kdy většina z nás má nastavenu kartu na platební limit pět set korun bez nutnosti zadat PIN kód, dokáže pachatel i za krátkou dobu napáchat velkou škodu.
A samozřejmě nenoste PIN kód napsaný na papírku
v blízkosti platební karty.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna
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FINANČNÍ PORADNA
Začátek roku ve znamení změn

Vláda a zákonodárci přichystali do nového roku řadu změn. A mnoho
z nich se týká nás všech. Ať už jde o navyšování rodičovského pří
spěvku, penzí, mezd, záloh na sociální a zdravotní pojištění, úprav vý
dajových paušálů u OSVČ, EET či daňového přiznání. Pojďme se na
některé z nich podívat zblízka.
Rodičovský příspěvek se zvyšuje z dosavadních 220 tisíc na 300 ti
síc Kč v případě jednoho potomka, respektive z 330 tisíc na 450 tisíc
u vícerčat. I nadále platí, že čerpání příspěvku lze rozvrhnout až na
čtyři roky. Tato bezesporu pozitivní
zpráva má však pro některé z rodičů
poněkud hořkou příchuť. Na 80 tisíc
totiž nejspíš nedosáhnou ti, kteří již
svých 220 tisíc vyčerpali. Týká se to
přibližně pětiny rodin s dětmi mlad
šími čtyř let. Někteří poslanci však
již avizovali, že takový krok považují
za diskriminaci a obrátí se proto na
ústavní soud. Na to, jak celá věc do
padne si tedy ještě budeme muset
počkat. Rodiče o příspěvek mohou
žádat na příslušném pracovišti úřadu
práce a to buď osobně, nebo elektro
nicky s certifikovaným elektronic
kým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud už rodi
čovský příspěvek čerpáte a týká se vás jeho navýšení, není nutné cokoli
podnikat. Úřad práce cílovou částku automaticky navýší s tím, že pří
spěvek bude vyplácen buď ve stávající měsíční výši až do vyčerpání
300 tisíc, nebo ve změněné výši v závislosti na době, která zbývá do
dovršení čtyř let věku dítěte.
Finančně si v roce 2020 polepší i důchodci. Automatická valorizace
se týká všech typů důchodů – starobních, invalidních, vdovských
a vdoveckých i sirotčích. Průměrný důchod stoupne o 900 Kč stejně
jako vloni. Vláda tak nad rámec automatické valorizace přidala 151 Kč.
V novém roce se zvyšuje také minimální mzda, a to ze stávajících
13 350 Kč na 14 600 Kč. Minimální hodinová sazba tak nyní činí
87,30 Kč. V České republice takovou mzdu pobírá přibližně 150 tisíc

lidí. Změny v minimální mzdě s sebou ovšem přinášejí řadu dalších
důsledků. Musela se totiž zvýšit i tzv. zaručená mzda, garantující mi
nimální výdělek podle jednotlivých typů pracovní činnosti v závislosti
na její složitosti, namáhavosti a odpovědnosti. Těchto typů zákon ro
zeznává osm a nazývá je také mzdové tarify. Minimální mzda lékaře
tak například dosahuje 26 500 Kč měsíčně. Změna mzdových tarifů
má ale dopad i na limit tzv. nekolidujícího zaměstnání, který se týká
uchazečů o práci evidovaných na úřadech práce, na výši záloh na zdra
votní pojištění (u osob bez zdanitelných příjmů letos činí už
1 971 Kč) nebo na minimální limit
ročního výdělku, který je potřeba
pro možnost uplatnit daňový bonus
u slevy na dítě. Takový žadatel si
nyní musí vydělat alespoň 87 600 Kč,
zatímco v loňském roce stačilo
80 100 Kč.
Již zmíněné minimální zálohy na
sociální a zdravotní pojištění se
v případě OSVČ, kteří mají podni
kání jako hlavní činnost, zvyšují na
2 544 Kč, respektive 2 352 Kč. Pro
vedlejší činnost je minimální částka
u sociálního pojištění 1 018 Kč,
u zdravotního se nemusí platit nic.
Pro OSVČ se dále navýšily výdajové paušály. Hranice příjmů, z nichž
je lze odečíst, se zdvojnásobila a rovná se tak dvěma milionům Kč.
Procentní výše pro jednotlivé typy OSVČ se nijak nemění. Vyšší limit
bude možné zpětně uplatnit už u příjmů z roku 2019.
V průběhu letošního roku chystá ministerstvo financí spuštění
dlouho očekávaného a slibovaného „online finančního úřadu“, tedy
portálu Moje daně. Podle ministerstva se bude podobat interneto
vému bankovnictví, usnadní komunikaci daňových poplatníků s úřed
níky, vyplňování a podávání daňových přiznání a nabídne přehled
všech povinností. Zároveň s tím stát počítá s posunutím termínu po
dání daňových přiznání o měsíc a zkrácení doby pro výplatu případ
ných přeplatků o 15 dnů.

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

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
Příliš pohodlný svět

„Paní doktorko, náš syn pořád jenom sedí u počítače, nudí se, s kamarády
ven už vlastně ani nechodí, nic si ani nepřeje, vlastně už všechno má.
Nyní se dostal do puberty a pořád odmlouvá, už si s ním přestáváme vědět rady.“
„Dobrý den. Rozvedli jsme se a mrzí mě to. Nedokázali jsme spolu mluvit o rozdílném úhlu pohledu na svět. Já se věnuji psům a svojí práci. Můj
bývalý manžel dostal od rodičů plně vybavený luxusní dům a krásné drahé
auto. Podniká ve své vlastní firmě s bratrem, pracovně firmě moc času ale
nevěnuje. Často s bratrem hrají počítačové hry nebo jinak zabíjejí čas. Nedokázali jsme najít žádnou společnou zábavu nebo program.“
„Dobrý den, paní doktorko. První manželství se mi nepovedlo, rozvedl
jsem se, za synem chodím. S druhou ženou se nám narodil druhý syn. Postavil jsem dům a chtěl jsem mít rodinu podle pravidel – správně. Snažil
jsem se. Žena ale pořád jenom kojí, nebaví mne procházky s miminkem,
nudím se. V domě je všechno hotové, uklidí uklízečka, zahradu udělá zahradník. Žena si stěžuje, že jsem málo doma. Často trávím víkendy s přáteli... a s kokainem. Zabíjím tak nudu...“
Nový fenomén doby je nuda. Lidé mají často všechno. Jsou stále ne
spokojení a otrávení už z principu. Na aktivní koníčky jsou někteří
pohodlní. Máme příliš pohodlný svět. Naše děti často už mají všechny
hračky, už ani nevědí, co si přát. Dospělí, když něco chtějí, sami si vše
koupí. Člověk přestává toužit. Chceme-li se seznámit, můžeme roz
kliknout jakoukoli aplikaci a jsou tam tisíce profilů lidí, kteří jsou
často ochotní sejít se hned.
Náš mozek je šťastný, jen když usiluje. Miliony roků starý vzorec.
Musíme se snažit, musíme se těšit, a pak jsme spokojení. Hodnotu
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sklenice vody dává poušť, dosažení cíle je potěšení, když k němu pro
jdeme náročnou cestou. Když všechno můžeme mít hned, ztrácí to
pro nás cenu.
Aby byl člověk spokojený, tak potřebuje:
– zažít hlad, žízeň, zimu, námahu
– něco nemít
– těšit se, jaké to bude, až to bude mít
– nedostat věci hned a některé nedostat vůbec
– potřebuje o svá přání aktivně usilovat
Jinak se nudí! Někdo ve větším, někdo v menším luxusu, ale v pod
statě se máme všichni dobře. Teplá voda doma teče, topení topí, v ně
které domácnosti paní uklízečka uklidí, zahradník udělá zahradu, kra
bičková strava „uvaří“... Nebo to všechno necháme udělat jednoho
člena domácnosti a ostatní „se vezou“. Mysleme na to, aby se nám
všem hezky žilo, podělme se o povinnosti, a předejme i svým dětem
informaci, že aby nám všem bylo doma dobře, každý musí přispět.
Nejen slovy, ale vlastním příkladem. Aby nám všem zbyl čas. Čas na
aktivní přání, sny a jejich naplňování – společně nebo jednotlivě. Je
jedno, jestli to bude nová meta ve sportu, naučení se nové schopnosti
(třeba cizí jazyk nebo hra na hudební nástroj, malování…), pomoc
druhému (jít si zahrát s babičkou karty, společný výlet s přáteli). Není
třeba odsuzovat výdobytky moderní doby, ale aktivně a smysluplně vy
užít jejich výhod. Aby se ve výsledku nám všem opravdu lépe a kvalit
něji žilo a byli jsme skutečně spokojenější.
Všem čtenářům časopisu STOPu přeji, aby museli opravdu vynalo
žit úsilí pro splnění svých snů a přání a mohli tak zažít potěšení z do
sažení cíle ☺.

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

POMÁHAJÍ DRUHÝM

Kontejnery pomáhají
Fondu ohrožených dětí
Máte doma nepotřebné oblečení, boty či hračky a přemýšlíte, jak by se
ještě daly využít? Když je v městské části Praha 13 odevzdáte do kon
tejneru s velkým logem klokana, pomůžete tím Fondu ohrožených
dětí.
„Odevzdané věci putují dětem do Klokánků, kromě toho z každého
kilogramu sesbíraného materiálu přispíváme jednou korunou na trans
parentní účet Fondu ohrožených dětí. Za dobu existence našeho pro
jektu jsme už Klokánky podpořili částkou přesahující 1 milion korun,
což by se nepodařilo bez spolupráce s městy a především dobré vůle
lidí,“ děkuje Pavlína Klementová, která je tváří projektu KlokTex.cz.
V Praze 13 jsou zmíněné kontejnery na více než deseti místech.
Například dva modré stojí ve Stodůlkách v ulici Nárožní u Möbelixu,
v Butovicích jsou dva stříbrné v ulici Radlická u Galerie Butovice.
„Do kontejnerů lidé mohou odkládat hračky, kabelky, oděvy, textil či
spárované boty v dobrém stavu, nejen v dětských, ale i v dospělých ve
likostech. V Klokáncích totiž nacházejí útočiště děti a mládež až do
věku 18 let. Věci je nejlepší uložit do igelitové tašky či do pytle, což
zaručí, že nedojde k jejich poškození či znečištění,“ vysvětluje Pavlína
Klementová. Co se nevyužije v Klokáncích, putuje do zemí třetího
světa.
Zařízení Fondu ohrožených dětí fungují už na patnácti místech
České republiky a mají celkovou kapacitu 322 míst. Děti v nich dosta
nou péči, která je alternativou ústavního umístění, jenže finanční pod
pora Klokánků ze strany státu je nedostačující. I proto před více než
deseti lety vznikl charitativní projekt KlokTex, který se za loňský rok
stal nejvýznamnějším dárcem Fondu ohrožených dětí.
Ondřej Bičiště

Přijďte posílit náš dobrovolnický
tým
Slepota přináší do běžného života řadu komplikací. To, co zdravý člo
věk dělá automaticky, stojí nevidomé velké množství úsilí a času. Již
od roku 2000 pomáhá lidem se zrakovým postižením v různých ob
lastech jejich života pražská nezisková organizace Okamžik, z.ú., která
od roku 2004 provozuje pro nevidomé největší akreditované dobro
volnické centrum.
Nyní do našeho Dob
rovolnického centra
hledáme další dobro
volníky, kteří by dva až
třikrát měsíčně dopro
vázeli nevidomé lidi
k lékaři, na úřady či na
nákupy, nebo dlouho
době poskytovali nevi
domým vizuální pomoc
doma, při sportu, kul
turních aktivitách,
předčítání, případně
pomáhali nevidomým
rodičům při aktivitách
s jejich dětmi.
Za devatenáct let existence pomáhaly v Dobrovolnickém programu
Okamžiku stovky dobrovolníků, kteří věnovali nevidomým desetiti
síce hodin svého volného času. Například v loňském roce to bylo více
než pět tisíc hodin.
Pokud chcete i vy nabídnout pár hodin ze svého volného času a zís
kat i lidsky zajímavou zkušenost, máte vhodnou příležitost. Další vý
cvik nových dobrovolníků proběhne v termínech 14., 21. a 28. května
vždy od 17.00 do 20.00 hodin a předchází mu osobní schůzka. Po
drobnější informace naleznete na www.okamzik.cz. Kontaktovat nás
můžete na tel. číslech 775 209 055, 604 841 926, 233 379 196 nebo
na e-mailu dc@okamzik.cz. Těšíme se na spolupráci s vámi. Marie Matějů

Vzdělávání pečujících o osoby
se syndromem demence
Středisko sociálních služeb Prahy 13 oslovili zástupci Palaty – Do
mova pro zrakově postižené s nabídkou spolupráce při realizaci pro
jektu Vzdělávání pečujících o osoby se syndromem demence. Projekt, který
Palata uskutečňuje, bude po dobu tří let financován z grantu Nadace
České spořitelny. A taková nabídka se neodmítá. Cílem projektu je
pozvat co nejširší okruh osob, respektive rodinných příslušníků a pe
čovatelů z řad laické veřejnosti, kteří pečují v domácím prostředí
o osobu blízkou (seniora) trpící syndromem demence. Způsob předá
vání zkušeností a čerpání nových poznatků bude probíhat pomocí ne
formálně moderovaných diskuzí. Setkání, kterých bude celkem pět, se
budou konat v předem stanovených termínech většinou v Palatě (Na
Hřebenkách 737/5, Praha 5). Na nich budou moci účastníci konzulto
vat řadu témat a s odborníky o nich diskutovat. Například – jak ko
munikovat s osobou s demencí, jak udržovat její duševní a pohybové
schopnosti a dovednosti, jak jí přizpůsobit prostory v domácnosti, jak
zvládat její agresivní chování, jak správně nastavit stravovací a pitný
režim...
Projekt vychází z obecně platného povědomí, že senioři obecně
a tedy i ti se syndromem demence, by měli mít možnost zůstat co nej
déle ve svém přirozeném a známém prostředí – doma. V péči rodin
ných příslušníků a to tak dlouho, jak to pro rodinu bude udržitelné.
Jsem rád, že výše popsaný přístup pomáhá naše středisko prakticky
naplňovat zejména prostřednictvím své pečovatelské služby, která v Praze 13 poskytuje dlouhodobě služby seniorům v jejich domácnostech.
Proto bude naše středisko projekt všestranně podporovat a propagovat.
Jak náročná je péče o osoby se syndromem demence, vědí doo
pravdy jen ti, kteří s touto zkušeností přišli nebo každodenně přichází
do styku. Jejich práce zaslouží náš obdiv a úctu. A pro nás profesio
nální pracovníky v sociálních službách je potom posláním a zároveň
povinností těmto lidem pomáhat.
Více na www.palata.cz a www.sssp13.cz/aktuality/, www.praha13.cz .
Na těchto stránkách lze též nalézt postup, jak se registrovat. Na akci se
můžete přihlásit i na tel. 277 028 427 vždy ve středu od 10 do 13 hodin.
Účast na setkáních je bezplatná.
Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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Letošní sezona se ponese v duchu Dnů zvířat

FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

Víte, já se dívám spíš dopředu a moc se neohlížím. Mám-li alespoň
stručně odpovědět, musím pátrat v paměti. Například jsme udělali
další tři transporty koní Převalského do Mongolska, zprovoznili jsme
nový Toulavý autobus v Kamerunu, přišla sem spousta nových zvířat
a ještě víc se jich narodilo. O některá jsme ale také přišli. Například
uhynul hroch Slávek. Ale vy se asi hlavně ptáte na rozvoj zoologické
zahrady. Přibyla de facto nově vybudovaná restaurace Gaston, postavili
a otevřeli jsme Rákosův pavilon, což je expozice představující nejvzác
nější a nejzajímavější papoušky světa. Má vynikající ohlasy nejen u nás,
ale i ve světě. A to nejen proto, že tam jsou k vidění třeba ara Learův
nebo dejme tomu tricha orlí, ale také z toho důvodu, že pojetí tohoto
pavilonu je velmi novátorské. Papoušci jsou velcí devastátoři, proto je
většinou vidíme v holých voliérách, kde jsou nanejvýš nějaké větve a ji
nak nic. Nám se daří představovat je v prostředí velmi podobném
tomu, ve kterém žijí ve volné přírodě. Jsou tam nejen výmalby, skály
udělané tak, aby to odpovídalo jejich domovině, ale hlavně je tam i pří
slušné rostlinstvo. To k nám jezdí obdivovat experti z celého světa a je
to velká zásluha kurátora chovu ptáků Antonína Vaidla a také zahrad
níků manželů Chvostových. Vypěstování rostlin samozřejmě žádalo
čas, aby se vegetace rozbujela, navíc museli papoušky udržet od někte
rých rostlin co nejdál. Kdybychom tam nasázeli sazeničky a papoušky
na ně pustili, tak to bychom se během chvilky dívali na „holobyt“.
V pavilonu na návštěvníka čeká celkem osm expozic – Nový Zéland,
Filipíny, Horský deštný les Nové Guineje, Nížinný les Nové Guineje,
Jamajské lesy, Pantanal, Brazilská Caatinga a Jihoandské podhůří. Sku
tečně největší novinka za poslední tři roky je tedy Rákosův pavilon.
Ale v době, kdy vyjde tento rozhovor, bude už připraven k otevření
Darwinův kráter, expoziční celek zaměřený na Tasmánii a Austrálii. Je
rozsáhlejší než Rákosův pavilon. Jeho středem je Darwinův kráter, po
němž se tato expozice jmenuje. Na Tasmánii skutečně Darwinův krá
ter existuje. Je to impaktní kráter, kolem kterého se nacházejí tamní
“vltavíny”. Tam se ovšem jmenují Darwinovo sklo. V tom spatřujeme
takové pojítko mezi Tasmánií a Českou republikou. Darwinův kráter
budou obývat opravdu jedineční ďábli medvědovití neboli tasmánští
čerti. Jsou to největší masožraví vačnatci, navíc velmi ohrožení. Jsme
druhá evropská zoo, která je dostala přímo z Tasmánie. Tam podporu
jeme jejich ochranu, takže ty vazby máme velmi dobré a silné. Samo
zřejmě v tomto expozičním celku nebudou zdaleka jen ti ďábli, ale řada
australských druhů ptáků, klokanů nebo ježury... Výhledově by tam
měli být i vombati, představíme i některé charakteristické australské
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hady. Chceme zejména Tasmánii, a obecně pak Austrálii, představit
co nejlépe. Opět v kontextu, takže tam bude řada rostlin charakteris
tických pro Tasmánii, případně Austrálii. Kdybych měl jmenovat, tak
ze všeho nejdříve řeknu stromové kapradiny. O ty jsem opravdu strašně
moc stál.
Ptala jste se na ty zásadní změny v zoo, takže budeme-li se orientovat
pouze na dokončené stavební projekty, tak je to restaurace Gaston, Rá
kosův pavilon a Darwinův kráter. Když už ale mluvíme o stavbách, tak
jsme letos také otevřeli velkokapacitní toalety. Ty jsou v zoo důležité.
Ale nejsou to toalety ledajaké. Jejich součástí je stálá výstava koprolitů,
tedy zkamenělého trusu, ale i modelů trusu současných zvířat. Vydali
jsme při té příležitosti také Atlas trusu. Jde o takové pokračování mar
ketingových kampaní navazujících na moje příjmení – Bobek :-). Ale
je fakt, že informace o této výstavě a atlasu díky agenturám oblétla
dvakrát kolem zeměkoule a poutá k nám pozornost. Těch změn je ale
dlouhá řada. Něco možná není tolik vidět, nebo to není až tak vní
máno. Ať už jde o opravy cest, opravy zábradlí, informační systém,
nebo úplně novou daleko srozumitelnější navigaci. V běhu je nyní
i stavba nového pavilonu pro gorily... A program? Bude tradičně hodně
pestrý a zajímavý. Letos se nese v duchu Dnů zvířat. Každý měsíc si
připomeneme jeden živočišný druh, který má v jeho průběhu svůj me
zinárodní či světový den.

Nová expozice Darwinův kráter přivítá první návštěvníky kráter už 28. března

Gorily jsou už tradičně pro návštěvníky velkým lákadlem. Můžete nám
prozradit, kdy dojde k velkému stěhování?
Stavba má být dokončena na podzim roku 2021. Ale je potřeba si uvě
domit, že to opravdu bude jen ta stavba. Potom musejí následovat
různé dokončovací práce a musíme nechat alespoň trochu vyrůst vý
sadby... Zvířata se tam pak budou stěhovat postupně a nepůjde jen
o gorily. Předpokládám, že otevření bude možné ve druhé polovině
roku 2022.

Gorily se tím dostanou z rizikové povodňové oblasti. To pro ně asi nebude
jediná změna.

Ten rozdíl bude obrovský. Stávající pavilon je projekt starý čtvrt století.
Od té doby se náhled na jejich chov výrazně změnil. Kdybych to měl
říci hodně ve zkratce, tak především tam budou mít více prostoru. A to
nejen gorily, ale koneckonců i návštěvníci. Pavilon bude mnohem větší
a také s dalšími zvířaty. Při příchodu získáte pocit, že se ocitáte v Afri
ce. Bude to jako byste jela z hlavního města Kamerunu Yaoundé k pra
lesům. Zažijete atmosféru africké vesnice, potom se ponoříte do
pralesa a pak se před vámi otevře mýtina, na které uvidíte gorily. To
pojetí bude po všech stránkách diametrálně odlišné od pavilonu stáva
jícího.

Nemohu se nezeptat na Toulavý autobus. To je úspěšný projekt, který už
běží roky. Změnilo se nějak, alespoň u nejmladší generace, vnímání tamní
přírody a zvířat obecně? Především ale goril.
Zvyšující se částky sleduje na speciálním panelu u Rezervace Bororo také ředitel Zoo Miroslav Bobek
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Určitý posun tam vidět je, zejména ve vesnicích, kde jsme více pří
tomni, kde více komunikujeme. Způsob vnímání zvířat a přírody vůbec

FOTO: ZOO PRAHA

Zoo Praha se dlouhodobě řadí mezi nejlepší na světě. Své první návštěvníky přivítala 28. září 1931. Slavnostní zahájení letošní hlavní sezony,
v pořadí už osmdesáté deváté, se uskuteční 28. března. Na to, co je v zoo
nového, jsme se zašli zeptat jejího ředitele Miroslava Bobka. Samozřejmě
nás zajímalo i to, co se za poslední dobu změnilo. Přesněji za tři roky, které
uplynuly od našeho posledního rozhovoru.
Pane řediteli, co se tady od našeho posledního povídání změnilo?

televize. V této chvíli, když se tu spolu bavíme, suma už přesahuje
18 milionů korun (pozn. red. – částka k 19. 2. je 21 536 924 Kč od
17 807 přispěvatelů). Tak to je velice povzbudivé, opravdová radost.

Rákosův pavilon - v expozici Pantanal je představen také ara hyacintový

je tam ale hluboce zakořeněný, takže jde o velmi dlouhodobý proces.
Provozovat Toulavý autobus není vůbec jednoduché. Finančně ani or
ganizačně. Autobus sváží školáky do záchranné stanice pro primáty
v Méfou nedaleko hlavního města Yaoundé. Tam děti gorily vidí ve
skutečnosti a mnohé z nich je tak vidí poprvé jinak než jako maso na
talíři. Nyní se snažíme, aby se ve stanici Méfou vybudovala ubytovna.
Zatím máme pro děti k dispozici pronajaté prostory v Yaoundé. Teď
ještě rozšířili partnerství s organizací Ape Action Africa, která má
britsko-izraelské zázemí. S nimi zvažujeme provozování dalšího Tou
lavého autobusu v jiné oblasti. Uvidíme. Náš Toulavý autobus je sku
tečně úspěšný projekt, ale je třeba si uvědomit, že realizujeme nebo
podporujeme ochranářské projekty ohrožených druhů již na pěti kon
tinentech.

Teď se pozornost spousty lidí zaměřila na následky požárů v Austrálii, kterou jste už zmínil v souvislosti s otevřením Darwinova kráteru.
S Austrálií spolupracujeme dlouhodobě. Ochranu tasmánských ďáblů
medvědovitých jsme začali podporovat dávno před těmito ničivými
požáry. Tato zvířata jsou ohrožena přenosnou rakovinou. Na Mariině
ostrově u tasmánského pobřeží, kde původně nežili, pro ně vznikla ja
kási Noemova archa, kam byli přepraveni zdraví jedinci. Ti tvoří zá
ložní populaci.
V Austrálii byla ještě relativně nedávno fascinující megafauna, příroda
tam vypadala úplně jinak. Změnou klimatu a bezprostředním působe
ním původních Australanů se ale zásadně změnila a megafauna za
nikla. Pak přišli trestanci a po nich kolonisté a ti jednak začali krajinu
intenzívně exploatovat, jednak přivezli řadu nepůvodních zvířat i rost
lin. A dnes jsou proto v Austrálii zbytky původní, naprosto unikátní
fauny pod ohromným tlakem. Opravdu velkým problémem jsou zmí
nění zavlečení živočichové – např. králíci, velbloudi, koně, divoká pra
sata a zejména lišky a kočky. Tyto šelmy decimují původní faunu
neskutečným způsobem. A ve chvíli, kdy do toho přijdou požáry, je
jichž rozsah je větší než obvyklý, tak některé druhy, které zbývají na
malých územích v malých počtech, mohou být úplně smeteny.
Když v Austrálii začaly koncem minulého roku požáry, tak jsem věřil,
že je, jako už tolikrát, zvládnou. I první zprávy se jevily vcelku optimis
ticky. Časem se ale situace víc a víc zhoršovala. Tehdy jsem byl na dovo
lené, nicméně jsem po Novém roce dal na svůj Facebook výzvu – kdo
chce pomoci Austrálii, může poslat příspěvek na účet jednoho z fondů
provozovaných zoologickými zahradami státu Victoria. Vzápětí jsem
ještě požádal, aby Rada hlavního města Prahy uvolnila ve prospěch
Australanů prostředky z našeho projektu Tři koruny ze vstupu. Vzápětí
nám ale lidé začali psát, jestli by nemohli přispívat i prostřednictvím
Zoo Praha, a tak jsme 6. ledna večer na našem sbírkovém kontu „Po
máháme jim přežít“ zřídili variabilní symbol pro pomoc Austrálii. Při
znávám, že jsem si od toho moc nesliboval. Když jsem se ale po pár
dnech vrátil z dovolené, tak už na účtu bylo 860 000 Kč. Něco neuvěři
telného. A když si člověk za každou částkou ještě představí i dárce –
děti, které vybraly kasičku, lidi, kteří mnohdy obracejí každou korunu,
sbírky ze škol –, tak musí smeknout. Samozřejmě se zapojila i řada fi
rem a institucí a propagačně nás nesmírně velkoryse podpořila Česká

Jsou to dva hlavní okruhy. První je pomoc zvířatům bezprostředně po
stiženým požáry, například popáleným koalům. Ty je potřeba uměle
krmit, léčit a pak je vracet do přírody. Druhý velký a zejména skutečně
dlouhodobý okruh je podíl na záchraně ohrožených druhů. Zjišťuje se,
kolik a kde přežilo jedinců, tyto lokality se zabezpečují před nepůvod
ními predátory i dalšími požáry, jistě se bude pracovat na vytváření
nových záložních populací apod. I tímhle směrem jde naše pomoc
a v následujících týdnech, měsících i letech to bude směr opravdu zá
sadní. Prvních sto tisíc australských dolarů, což je v korunách přes je
den a půl milionu, jsme odeslali na účet Zoos Victoria. Jsou určeny na
veterinární péči, následný návrat zvířat do přírody, případně na jejich
odchov v lidské péči. Stejná částka odešla do Adelaide Zoo. Polovina
peněz půjde na veterinární péči a péči o koaly z oblasti Mount Lofty
Ranges, druhá polovina odeslané částky míří na Klokaní ostrov, kde
žije jedna z posledních populací koalů nepostižených nákazou chlamy
diemi, ale i místní poddruh kakadu hnědohlavého nebo kriticky ohro
žená vakomyš Aitkenova. Také už odešlo 82 000 australských dolarů
do Mount Rothwell. To je rezervace, kde je významné útočiště posled
ních severních klokanů skalních a kde našla nový domov některá ze
zachráněných zvířat. Další prostředky budou využity například při lo
kalizaci míst s nespálenou vegetací nebo k ochraně před dalšími po
žáry. Podpořili jsme také organizaci WIRES a se Zoos Victoria jsme
dohodnuti, že budeme financovat ochranu zmíněných klokanů skal
ních a ikonických paropuch corroboree. Máme žádosti, abychom fi
nancovali stavbu plotů, které by měly zabránit přístupu lišek a koček
na některá území. Pak jsou tu projekty na ohrožené druhy ptáků, žab...
Na každou sumu máme smlouvy, které zavazují částku do detailu vyú
čtovat. Je přesně určeno, na co peníze můžou jít. Dáváme je spíše orga
nizacím, které již známe.

Vytvořila obdobnou sbírku některá jiná zoologická zahrada?

Je třeba říci, že naši sbírku podporuje řada českých zoo – Chomutov,
Ostrava, Plzeň, Hrádeček a další. Do Austrálie samozřejmě přispěly
i mnohé významné zoo světa. Dvě nejbohatší, to jsou San Diego Zoo
v Americe a soukromá zoo Chimelong Safari Park v Číně, poskytly
500 tisíc, resp. 200 tisíc australských dolarů. Česká veřejnost prostřed
nictvím Zoo Praha poskytla do této chvíle už více než milion tři sta ti
síc australských dolarů. Myslím, že se máme čím chlubit.
Naše sbírkové konto je dlouhodobé a funguje na všechny naše projekty,
australský podúčet však ponecháme. Sbírka nebude časově limitovaná.
Všichni teď vidíme popálené koaly, takže pomáháme bezprostředně lé
čit postižená zvířata. Ale daleko důležitější je dlouhodobá spolupráce
a financování. Později bude možná potřeba více peněz než v tuto
chvíli. Je to hodně smutné, ale příroda, ať už doslovně nebo v přenese
ném slova smyslu, hoří na celém světě.
Eva Černá

Krmení popálené koaly v Adelaide ZOO
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FOTO: ADELAIDE ZOO
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Jak konkrétně budou peníze ze sbírky pomáhat?
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STŘÍPKY
AKTIVNĚ A HROU S BOŽENOU
NĚMCOVOU. V úterý 4. února

uběhlo přesně 200 let od narození
spisovatelky Boženy Němcové. Toto
významné výročí jsme nemohli ne
chat bez povšimnutí, a proto jsme
pro žáky uspořádali zábavnou jedno
denní pátrací akci. Cílem „dobro
družného“ pátrání bylo během pře
stávek najít deset pečlivě schovaných
papírků se základními informacemi
o této spisovatelce. Kdo papírky na
lezl, informace přepsal a předal paní
učitelce, obdržel jedničku za litera
turu. Přestože byla soutěž dobro
volná, byly pátrací čety početné. Díky jednoduché aktivitě, při níž se
zájemci výborně zabavili na několik přestávek, jsme si především připo
mněli výraznou ikonu české literatury.
Markéta Vignerová, FZŠ Trávníčkova

JAK TO CHODÍ VE VELKÉ ŠKOLE. Každým rokem navštěvují
předškoláci z Mateřské školy Ovčí hájek 2177 žáky prvních tříd FZŠ
prof. Otokara Chlupa. Letos se koncem ledna vypravilo do velké
školy dvaatřicet dětí naší čtvrté třídy. Po příchodu se rozdělily do čtyř
tříd, kde byl pro ně připraven bohatý program. Starší kamarádi jim
ukázali, jak to v opravdické škole vypadá a co všechno se už naučili.
A naši předškoláci? Tak ti byli doslova nadšení. Pevně věříme, že jim
toto nadšení vydrží a do školy budou stále chodit s úsměvem. To si
moc přejí učitelky ze školky i z té „velké školy“. 
Hana Baštová, ředitelka

KLUB ROBOTIKY. Chcete si vyzkoušet práci s roboty? Jak se robot
ovládá a programuje? Tak přijďte k nám do Klubu robotiky, startujeme
v březnu. Scházíme se jednou měsíčně v pátek odpoledne. Vítány jsou
všechny děti bez omezení věkem a bez předchozího přihlášení. Mů
žete přijít jednou, ale i pokaždé, na chvíli, nebo na celé odpoledne –
jak se vám to bude hodit. Vyzkoušet si můžete Arduino, Micro:bit,
mBoty, Ozoboty, lego Mindstorms, lego WeDo nebo Scottie Go!
Naši lektoři vám vysvětlí vše potřebné a pomohou se začátky progra
mování. Klub robotiky se koná v učebně TIB na FZŠ Trávníčkova.
Více informací se dozvíte na www.tib.cz.
Zuzana Kocíková
20

BŘEZEN 2020 • www.praha13.cz • tel. 235 011 227

KURZ PRVNÍ POMOCI.

Jak zavolat sobě nebo
zraněnému kamarádovi
pomoc, jak správně zavázat
obvaz nebo jak poskytnout
umělé dýchání? Děti
z Anglofonní základní
školy v Janského ulici se
pod dohledem zkušené
instruktorky z Českého
červeného kříže učily zá
bavnou a poučnou formou základy první pomoci. Měly také možnost
poslechnout si reálný rozhovor z tísňové linky a samy si ve spolupráci
s instruktorkou takový hovor vyzkoušely. Děkujeme za skvělou před
nášku, díky které jsou děti z naší školy připraveny poskytnout základní
zdravotnickou pomoc. Více na www.anglozs.cz.
Zdeněk Dvořák, ředitel školy

MALÍ ANIMÁTOŘI. Berušky z Mateřské školy Palouček zažily
6. února nevšední den. V rámci projektového dne navštívil děti lektor
AČV Medialog a připravil pro ně program nazvaný Animace v kostce
na téma Masopust. V průběhu dne se děti seznámily s panáčkem
Animatějem, se základními pojmy animace, zhlédly i film vytvořený
jinými malými dětmi. Pak si vytvořily svoje loutky z papíru, které si
rozpohybovaly na zeleném plátně. To proto, aby se za ně mohlo v ani
mačním programu vložit vhodné pozadí. Měly také možnost vidět
lektora při střihání filmu a mohly pokládat zvídavé otázky. Nakonec se
podívaly na svůj animovaný film na interaktivní tabuli. Všem se film
moc líbil a nejvíce děti potěšilo vidět v něm svoje loutky. Helena Štajerová

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST S ČESKOU TELEVIZÍ. Žáci VI.A ZŠ
Mládí měli možnost navštívit Českou televize a poznat zákulisí tvorby
a vysílání televizních pořadů. Seznámili se s prací sportovního ko
mentátora, moderátorů zpravodajství, osvětlovačů, kostýmních výtvar
nic... V rámci exkurze si vyzkoušeli práci s kamerou a klíčovacím zaří
zením, seznámili se i s dabingem nebo grafickou postprodukcí. Podle
průvodce vyrobí Česká televize téměř osmnáct tisíc hodin vlastních
pořadů. K tomu je třeba připočítat čtyřiadvacetihodinové vysílání šesti
plnoformátových programů. Program byl zajímavý a poučný, ale pře
devším to byla skvělá třídní akce. 
Norbert Tlustý, zástupce ředitele

STŘÍPKY

MINNEHAHA SLAVÍ. Dne 8. února oslavil 98. dívčí skautský oddíl
Minnehaha třicet let své působnosti v Praze 13. V Komunitním cen
tru svatého Prokopa se sešlo přes šedesát bývalých i současných čle
nek. Společně zavzpomínaly na založení oddílu a jeho začátky. Ne
chyběly hry, písničky, soutěže, fotky, videa, ani tradiční dort.
Vyvrcholením oslavy byl
gilwellský kruh, tombola
a dražba památných od
dílových předmětů. Ve
vedení oddílu se během
třiceti let vystřídalo de
set vedoucích a je potě
šitelné, že si oddíl stále
vede dobře, nemá nouzi
o nováčky, dokonce
v některých případech
do oddílu chodí už
druhá generace. Každý rok kromě pravidelných družinových i oddílo
vých schůzek uspořádá i několik výprav do přírody, další zajímavé
akce a pravidelně i čtrnáctidenní letní tábor.
Minnehaha srdečně zve všechny bývalé i současné skauty a skautky, jejich
rodiče i sympatizující veřejnost na slavnostní vernisáž výstavy oddílových
fotografií. Vernisáž bude ve čtvrtek 19. března v 18 hodin v atriu radnice
Prahy 13.
Marie Jungmannová

PROGRAMUJEME LEGOROBOTY. Žáci naší FZŠ Brdičkova kaž
doročně navštěvují programy v učebnách TIB (Tvořivá informatika
s Baltíkem). Tentokrát jsme měli v plánu programování legorobotů.
Nejdříve jsme museli legorobota sestavit. K tomu jsme použili staveb
nice Lego – Mindstorms. Potom bylo nutné propojit ho s počítačem
a nakonec naprogramovat. Vše jsme s malou pomocí instruktora
zvládli. Naši roboti jezdili, otáčeli se, svítili i vydávali zvuky. Stavění
robotů z lega i jejich programování nás moc bavilo a někteří z nás se
rozhodli, že se přihlásí na kroužek robotiky.
Kira Fomenko, Lucie Charvátová

ROVNÁ PÁTEŘ. V MŠ
Čtyřlístek nám není lho
stejné, jak naše děti ros
tou, proto jsme se zapojili
do projektu Nadačního
fondu Věry Čáslavské
Rovná páteř. Ten odka
zuje nejen na správné dr
žení těla, ale i na morální
hodnoty a postoje, které
tato světoznámá gym
nastka hájila. Jeho cílem
je nejen vypěstovat u dětí kladný vztah ke cvičení, ale i pomoct odstranit
nedostatky v držení těla a chybné zapojování svalů. Do mateřské školy
pravidelně dochází fyzioterapeutka, pod jejímž vedením si děti osvojují
sestavičku deseti cvičebních poloh. Všechny si cvičení velmi oblíbily
a my věříme, že výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Andrea Kudličková

S KUFREM DO PRAVĚKU. Druhou únorovou sobotu se v DDM
Stodůlky mohly děti již podruhé seznámit s programem S kufrem do
pravěku, který se konal v rámci Vědy Z. Zavítaly do pravěku a pood
halily kouzlo práce archeologa, geologa i antropologa a také se mohly
zeptat expertů v těchto oborech na všechno, co je zajímá. Externisté
z HistoryParku Ledčice jim na ukázku přivezli spoustu předmětů,
které se k dané době váží. Děti si sestavily kostru a dozvěděly se, jak se
při vykopávkách postupuje a co je pro archeology při jejich práci důle
žité. Program si užívaly a o zajímavé dotazy nebyla nouze. Zuzana Strnadová

SENIORSKÁ OBÁLKA. V pondělí 20. února předal starosta David
Vodrážka za asistence radní Anety Ečekové Maršálové první senior
ské obálky seniorům bydlícím v Lukáši. Předání bylo spojeno s krát
kou instruktáží a vysvětlením, k čemu se obálka hodí a jak ji používat.
„Jsem rád, že je o obálku zájem, což mě utvrzuje v tom, že je to dobrá
věc, která má cenu zdraví a koneckonců v některých případech i toho
nejcennějšího co máme – života“, řekl v této souvislosti starosta.
O projektu Seniorské obálky v Praze 13 se podrobně psalo v únoro
vém čísle STOPu. 
Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2020
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TOULKY

Za Františkem Hrubínem do Lešan
Z Hlavního nádraží se
můžete o víkendu vydat
posázavským motoráč
kem. Vystoupíte ve sta
nici Krhanice, kde se po
žluté vydáte vesnicí, po
dél Sázavy a mlýnského
náhonu. Ta vás za mos
tem povede vpravo ko
lem turistického ukaza
tele až ke vstupu do
Vojenského muzea.
Bylo založeno roku
1996 jako součást Vo
jenského historického
ústavu Praha. Strávíte
zde i několik hodin, proto zde nechybí ani občerstvení. Jako první
uvidíte starý známý růžový tank, který stál na Smíchově před budo
vou Nejvyššího soudu v Praze. Jsou zde k vidění skutečné unikáty vy
robené od r. 1890 až po současnost. Více jak 450 exponátů je vysta
veno v halách, pod přístřešky, nebo jsou na volném prostranství.
Navzájem na sebe navazující expoziční haly jsou rozděleny podle ča
sových období. V nich je soustředěna „drobnější technika“ – osobní
a terénní automobily, motocykly, zbraně, další technika obklopená
poutavými dobovými kulisami s postavami... Venku pod přístřešky
jsou tanky, dělostřelecká a raketová technika. V areálu se pro veřej
nost pravidelně konají různé akce s ukázkou vojenské techniky. Po
prohlídce muzea se vraťte zpět k ukazateli a po žluté značce dojděte

zvlněnou krajinou s výhledy na Hornopožárské lesy, kamenolomy
a sanatorium Prosečnice do Lešan. U osamělého stavení s tabulí
o Františku Hrubínovi odbočte doprava po žluté a projděte mezi
dvěma rybníky až na kraj Lešan k ukazateli. Opusťte žlutou značku
a zajděte na náves s rybníkem, jejíž dominantou je opravený zámek
(je v soukromých rukách pana Truhláře). Nebojte se zazvonit, či vejít
na nádvoří, protože on i jeho paní vás rádi zámkem provedou. Je to
jednopatrová čtyřkřídlá budova s uzavřeným nádvořím, které lemují
arkády. Severní průčelí má střechu zakončenou hranolovou věží. Při
rekonstrukci tu bylo odhaleno hned několik rarit. Např. původní
fresky, sgrafita či oltář v kapli s původní vzácnou klenbou. V části zá
mečku majitel bydlí, část slouží jako penzion a část, kde se vítají ob
čánci a slaví svatby, je přístupná veřejnosti. Jako první majitelé Lešan
se uvádí řád Křížovníků. Ve 14. století pak vladykové z Lešan
a v 16. století páni z Mitrovic. Od roku 1683 vlastní obec kapitula
chrámu sv. Víta, která nechala původní tvrz přestavět na zámeček.
V parku za zdí před rybníkem Návesníkem roste památný jilm Fran
tiška Hrubína. František se s rodiči přestěhoval do Lešan, kde začal
chodit i do školy. Prožil zde kouzelné dětství a mládí. Poutě v nedale
kých Netvořicích mu poskytly námět pro Romanci pro křídlovku,
která byla i úspěšně zfilmována. Roku 1970 tu oslavil s přáteli své še
desátiny. Lešany jsou spojeny i s Waldemarem Matuškou, který roku
1953 nastoupil vojenskou službu do Lešanských kasáren k dělostřel
cům. Od zámku se dejte zpět po žluté mezi pastvinami až na kraj
Nové Vsi, kde odbočíte po zelené doprava. Na jednom místě přejdete
Novoveský potok, za lesem dojdete až k silnici a po ní se dejte vpravo
dolů do Kamenného Přívozu. Za mostem přes Sázavu máte dvě
možnosti. Buď se autobusem vrátíte domů, nebo po červené dojděte
na železniční Stanici Kamenný Přívoz a vláčkem odjedete do Prahy.
Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 36 Okolí Prahy západ.
Zdrávi došli! 
Marta Kravčíková, oddíl TurBan, KČT, odbor Praha Karlov

PO KOM SE JMENUJE

Protíná celou Velkou Ohradu severojižním směrem, vychází z ulice
Janského a opět do ní ústí.
Pojmenována je na počest jednoho ze zakladatelů české oftalmolo
gie, profesora Univerzity Karlovy, člena ČSAV, českého lékaře a oftal
mologa Jaromíra Kurze.
Narodil se 29. června 1895 v Praze. Byl pravnukem Františka Ladi
slava Čelakovského. První v ČSR provedl transplantaci rohovky, zabý
val se léčbou šilhavosti. Vynikl hlavně operativní léčbou očních one
mocnění, zejména v oblasti keratoplastiky a v oftalmoneurologie.
Zajímal se také o historii očního lékařství. Od své promoce v roce
1920 působil na pražské oční klinice Jana Deyla. Roku 1929 se Jaro
mír Kurz stal docentem Karlovy univerzity. Značným dílem se zaslou
žil o založení Deylova ústavu. Pro neárijský původ manželky byl
z oční kliniky Jana Deyla v době okupace odvolán a až po jejím skon
čení se mohl vrátit. V roce 1945 převzal německou oční kliniku, z níž
vybudoval II. pražskou oční kliniku fakulty všeobecného lékařství UK,

jíž se stal profesorem, před
nostou i vedoucím labora
toře fyziologie a patologie
zrakového analyzátoru
ČSAV. To bylo pracoviště,
kde se v úplných začátcích
a vlastně pokusně začaly
pacientům aplikovat Wich
terleho měkké, hydrofilní
a flexibilní kontaktní čočky.
V osobě Jaromíra Kurze je
spojena činnost pedagoga
(vydal dvě učebnice oftalmologie), vědce a lékaře, získal mnohá lékař
ská i státní ocenění. Byl později jediným z našich očních lékařů zvolen
akademikem. Společně s Emilem Dienstbierem a Otakarem Matouš
kem patří k jednomu ze zakladatelů české oftalmologie.
Akademik prof. MUDr. Jaromír Kurz zemřel 30. října 1965 v Praze.

Dan Novotný
ZDROJ: WWW. CASOPIS.NLK.CZ

Kurzova ulice
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STALO SE V BŘEZNU
Z metařů se zrodili hasiči

ZDROJ: WWW.HZSCR.CZ

Rozvojem průmyslové výroby, zejména po napoleonských válkách,
začal současně vzrůstat i počet obyvatel tak, že ohrazený areál Prahy
uvnitř hradeb, nezměněný od časů Karla IV., dynamickým potřebám
doby nestačil. Nové provozy nebylo možno stavět uvnitř hradeb
a zvyšovat počet obyvatel v pražské barokní pevnosti. Od počátku
19. století tak vznikala ve fortifikačním
předpolí v Karlíně, na Smíchově, v Holešo
vicích a v Libni průmyslová předměstí. Ko
lem roku 1827 přesáhl počet obyvatel Prahy
sto tisíc. Od 30. let začalo růst strojírenství.
Potřeby průmyslu nutily řešit vnitřní i vnější
městskou dopravu. Významnou měrou se
o vývoj Prahy zasadil za svého úřadování
(1826- 1843) tehdejší purkrabí Království
českého, hrabě Karel Chotek. Byl postaven
řetězový Most císaře Františka (dnes je tam
most Legií), kompletní vltavské nábřeží
(dnes Smetanovo), od Klárova serpentina
Chotkových sadů, karlínský přístav a rokem
1841 začala na Vltavě paroplavba. Pro spo
jení Prahy s venkovem a Evropou bylo
v Hybernské ulici, postaveno ve 40. letech
nádraží Státní dráhy. Pro koleje byly v úseku
městské fortifikace vybudovány tunely s ma
sivními vraty, která se na noc zavírala. Ani
porážka revolučního povstání v roce 1848
nemohla zastavit revoluci průmyslovou. Sí
lily hlasy volající po placeném hasičském sboru. Jeho základem se
stali takzvaní městští počišťovači. V roce 1840 bylo u počišťovačské
skupiny dvanáct řadových členů a jeden vedoucí. Sbor obecních star
ších 23. března 1853 rozhodl, že bere do vlastní režie úklid ulic a zří
dil Sbor městských čistitelů ulic a hasičů ohně. Tak se zrodil první
profesionální hasičský sbor na našem území. V srpnu 1853 pak přijali

třicet metařů, jejichž představeným byl jmenován městský dozorce
Alois Pasta. Ten měl vycvičit osm lidí k obsluze stříkačky a zbytek
osazenstva pomáhal. Hasiči, lišící se od metařů červenou páskou na
rameni, sídlili v malostranském obecním dvoře v Letenské ulici. Pří
kladem pro Prahu byla tehdy pruská metropole - Berlín. Nutno říci,
že zas tak velký náskok proti nám neměli.
Profesionální hasičský sbor zde založili roku
1851. Odpovědný velitel Alois Pasta záhy
poznal, že tým třiceti poloprofesionálů pro
pražskou aglomeraci je směšně málo, o os
mičlenné obsluze stříkačky ani nemluvě. Ve
dle boje s magistrátní byrokracií se snažil
zdokonalit výcvik a výstroj. Stal se autorem
jednoho z nejstarších hasičských spisů
O škodlivých požárech a jejich hašení.
Přesto, že se sbor hned od počátku své pů
sobnosti při zdolávání ohňů osvědčil, kon
flikty s magistrátem vedly až k odchodu ve
litele Pasty z funkce. V listopadu 1853 se
velení ujal magistrátní praktikant hospodář
ského úřadu Václav Soukup a zavedl titul
hasební mistr. Počet hasičů byl navýšen zru
šením záložní požární stráže. Pražský hasič
ský sbor měl tehdy šest vrchních hasičů,
24 obsluhovatelů stříkaček a 38 hasičů.
K jejich povinnostem ale stále patřilo zame
tání ulic. Dozor nad metaři vykonávali
vrchní hasiči. Při vzniku požáru měl každý metař za povinnost se do
stavit na místo neštěstí, musel se zúčastňovat výcviku a jeden ze dvou
volných dnů v týdnu obětovat držení hasičské stráže.
O dnešním vybavení hasičů se těm tehdejším nemohlo ani zdát,
přesto na dnešních hasičských vozech pořád najdete lopaty i košťata.
(Z úcty k tradici metařského pravěku ☺☺?)
Dan Novotný

TŘINÁCTKA ROK PO ROCE
1997: Jestřáb ve Mlejně a pomoc Moravě

Počátkem roku 1997 vyšel v magazínu STOP cenový přehled nápojů
v obchodech a restauracích v Praze 13. Lahvové desetistupňové pivo
Staropramen či Gambrinus stálo průměrně šest korun, točené 9,50.
Lahvovou dvanáctistupňovou Plzeň si mohli zájemci koupit za 11,50,
točenou za 14,60.
V Klubu Mlejn proběhla 4. března slavnostní premiéra kompono
vaného pořadu Písně ztraceného
ráje, který vznikl na počest 90. na
rozenin spisovatele Jaroslava Fo
glara, známého pod přezdívkou Je
střáb. „V průběhu večera vystoupil na
jeviště i sám oslavenec a pobavil publikum vtipným vyprávěním o své
spisovatelské dráze. Večer plný romantiky, kamarádství i humoru pak
uzavřelo vystoupení trampské skupiny Zlatý orel,“ informoval maga
zín STOP.
Jak se vaří ve školních kuchy
ních v Praze 13? To zjišťovali in
spektoři v náhodně vybraných zá
kladních školách. Akce se účastnil
také redaktor Pavel Baudyš, který
z kontrolního dne napsal obsáhlou reportáž. „Kvalita vydávaných jídel
byla na solidní úrovni, nezjistili jsme závažnější nedostatky. Samozřejmě
ale nevylučujeme, že jindy by byl výsledek poněkud jiný,“ shrnul v závě
rečném hodnocení.
Během léta postihly Českou republiku ničivé povodně, zasažena
byla především oblast Moravy. Do pomoci se zapojila řada regionů
a stranou nezůstala ani Praha 13. „Ve dvou sběrných místech byl zajištěn
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příjem naturální pomoci a výsledky byly nad očekávání příznivé. Do celopražských sběrných prostor byla vypravena čtyři zaplněná vozidla, z toho
jeden velký stěhovací skříňový vůz,“ napsal tajemník městského úřadu
Tomáš Šťastný. Na radnici proběhla také finanční sbírka, ve které se
podařilo vybrat 60 tisíc korun. K tomu navíc městská část přidala ještě
100 tisíc korun z rozpočtu.
V prostorách Gymnázia Jaro
slava Heyrovského se v září usku
tečnila výstava návrhů, jak by
mohly v budoucnu vypadat Nové
Butovice. Obyvatelé Prahy 13 se
na ní mohli seznámit s plastovými
modely, nákresy a plány různých
architektonických ateliérů. „Velmi
zajímavý byl výsledek práce studentů
architektury z amerického Denveru,
kteří v létě v Praze 13 pobývali
a v rámci studijní stáže přišli s několika návrhy pro architektonické řešení
Nových Butovic,“ uvedl magazín
STOP.
O měsíc později se v pravidelné
rubrice starosta městské části Petr
Bratský svěřil s tím, co ho aktuálně trápí. „Jako příklady bych rád zmínil relativní drobnosti – krádeže a ničení branek na dětských hřištích či
poškozování veřejných vývěsek místního úřadu“.
Branky na hokejbal nechala radnice následně vyměnit za nové.
Bohužel už druhého dne byly některé z nich odcizeny. „Zřejmě se někomu tolik líbily, že si s nimi chtěl vylepšit vybavení chaty či chalupy,“
glosovala redakce.
Robert Šimek

VÍKENDY BEZ NUDY
z pěti vylovených trysek, která se dostala mimo USA. Na výstavě uvi
díte i originální skafandr velitele Apolla 13 Jamese Lovella, který má
české kořeny. Ten měl s sebou v kosmické lodi i malou českou vlajku.
Za pozornost určitě stojí i průchozí model orbitální stanice Mir, ve
kterém prožijete pocity kosmonautů v mikrogravitaci. V další galerii se
věnujeme raketoplánům, podařilo se nám získat i původní počítačovou
konzoli z řídícího střediska v Houstonu... Poslední galerie je věnována
Marsu a budoucnosti. Tady návštěvníci uvidí Mars rover Opportunity,
který ještě do minulého roku pilně pracoval na Marsu. Mohla bych
pokračovat, ale určitě bude nejlepší vidět vše na vlastní oči.“

Přijměte pozvání na největší
výstavu kosmonautiky
Tentokrát se společně vydáme na Výstaviště Holešovice Praha, kde
navštívíme putovní výstavu Cosmos Discovery. Na zhruba dvou tisí
cích metrech čtverečních Křižíkova pavilonu E nahlédneme do histo
rie kosmických letů od počátků až po současné a plánované mise.
„Tato velkolepá expozice vznikla ve spolupráci NASA, muzeem
a vzdělávacím centrem Cosmosphere v Kansasu a českými odborníky,“
říká Květa Havelková z pořáda
jící agentury JVS Group. „Před
cházelo jí několik let jednání se
zmíněným muzeem, které je
přímo propojené s NASA a jako
jedno z mála má možnost re
staurovat artefakty, které byly ve
vesmíru a také získat původní
prototypy nebo náhradní díly,
které se už nevyužívají. Návštěv
níci tak mohou vidět například
první umělou družici Země
Sputnik 1, která odstartovala
z Bajkonuru 4. října 1957, první
americkou kosmickou loď Mer
cury Friendship, v galerii věnující
se Měsíci máme ukázku měsíč
ního povrchu s vozítky a zařízeními, která na povrchu měsíce zůstala obrovský ruský Lunochod, ruskou sondu Lunu 16, která dopadla na
Měsíc a zkoumala ho, vozidlo lunar rover použité na Měsíci během
programu Apollo, startovací trysku, kterou astronauti použili při ná
vratu z Měsíce, ale také samotný modul Apollo 11. Nejvzácnějším ex
ponátem je věc spíše pro kosmické odborníky - tryska z části spalova
cího motoru Saturnu V. Podle přesné lokality nálezu, pravděpodobně
patřila k raketě, která nesla do kosmu misi Apollo 13. Je to jediná

Výstavou, která je koncipována pro celou rodinu, vás zábavnou formou
provede audioguide – zvukový průvodce pro dospělé i děti, který vám
zdarma zapůjčí u vstupu. A teď jedno malé doporučení – chcete-li si
vše prohlédnout v klidu a nikde nečekat, pokuste se zajít na výstavu
ve všední den. Pak si bez většího zdržení užijete i její poslední část na
zvanou Cosmoscamp, kde je skutečný kosmický trenažér, malé rakety
pro děti nebo kosmická váha. Ta vám ukáže, kolik byste vážili třeba
na Měsíci, kolik na Jupiteru. Na to se ale radši nekoukejte ☺. Výstavu
můžete navštívit do 30. dubna - denně od 9.00 do 20.00 (poslední
návštěvníci v 18.30). Více na www.cosmosdiscovery.cz.
Eva Černá
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Rodinné
Rodinnébydlení
bydlení
vv dosahu
dosahu
centra Prahy.
centra
Kolaudace
léto 2020

rodinné domy

MALVAZINKY

601 301 301 | malvazinky@ms-invest.cz | www.domy-malvazinky.cz

Díky programu ŠKODA Plus
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.
Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů,
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo
sáhněte po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů
s garancí prověřené historie a technického stavu.

Škoda Plus
MěníMe Minusy
ojetých vozů
na plusy

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:
auto styl
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

Untitled-25 1
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

2. 3. Veselá trojka – video
9. 3. Cvičení paměti
Počítače DS Lukáš (Pro členy KS I)
16. 3. Beseda s radní Anetou Ečekovou Maršálovou,
předsedkyní sociálního výboru
23. 3. Klimatické změny
Počítače DS Lukáš (Pro členy KS I)
30. 3. Káva o čtrnácté
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)

3. 3. Na herce Jana Wericha přijde zavzpomínat
Majka Novotná
10. 3. Zacvičíme si, procvičíme paměť a popovídáme si
u kávy a čaje
17. 3. Oslavíme osmdesátiny naší členky, ke zpěvu nám
na klavír zahraje Michaela Štěpánková
24. 3. V programu prohloubení mezigeneračních vztahů
si s námi děti zahrají deskové hry
31. 3. I darování majetku může mít svá úskalí
S touto problematikou nás seznámí
Zlata Kohoutová
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)

4. 3. Zahrajeme si společenské hry
11. 3. Oslavíme MDŽ
18. 3. Až do 29. dubna bude program našeho klubu
dle přání jeho členů
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
4. 3. Domovní znamení
11. 3. Hrady a zámky

Výletník pro seniory
Na internetových stránkách Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy je
kapitola s názvem Dlouhomladí, která oslovuje společenství seniorů.
Kromě jiného je zde nabídka celé škály kurzů i dalších aktivit urče
ných právě jim. Náplň jedné z nich prozrazuje už sám název – Výlet

18. 3. Póly – Antarktida
25. 3. Alfons Mucha
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI

Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu
seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.
Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII

Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku
restaurace Pod radnicí.
3. 3. Návštěva výstavy Předjaří na Pražském hradě,
tématem již osmého ročníku je obraz
Olympští bohové od Petra Pavla Rubense
10. 3. Povídání u kávičky v našem klubu
17. 3. Procházka – Břevnovský klášter
24. 3. Návštěva výstavy Salvador Dalí – Enigma
31. 3. Povídání u kávičky v našem klubu
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v mě
síci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.
Náš zakládající a dlouholetý člen Klubu seniorů a přátel
Vidoule pan Jiří Jindra oslavil v únoru devadesáté narozeniny.
K tomuto životnímu výročí mu přejeme pevné zdraví a děkujeme
za vše, co pro klub udělal.
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin.
Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí
ani povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

ník. Nejde však o klasické autobusové zájezdy, šlape se převážně pěkně
po svých.
„Na výlety vyrážíme každou středu kolem deváté hodiny,“ říká Mar
kéta Kučerová, jedna z organizátorských duší Výletníku a dodává: „Ob
vyklá délka trasy se pohybuje mezi šesti až dvanácti kilometry. Někdy ji
upravujeme i během samotného výletu s ohledem na počasí a kondici
účastníků. Vyhledáváme procházky hlavně pěknou přírodou, chodíme
po naučných stezkách, nevyhýbáme se ani historickým památkám...“
Těšíme se na každého nového účastníka. Přidat se může kdokoli a kdy
koli. Není třeba se nikde přihlašovat. Program a více informací najdete na
www.dlouhomladi.cz, tel. 737 670 026. Účast je zdarma.
Pavel Kyselák
Senior fitnes, z.s., pořádá nábor hráčů, trenérů a vedoucích
družstev pro fotbal v chůzi (walking fotbal), ročník 1970 a starší.

Kontakty: Zdeněk Srba, tel. 603 464 265,
Miroslav Rod, tel. 721 642 413.
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NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
SPORTOVNÍHO
VYBAVENÍ
MARTES SPORT,
1. PATRO GALERIE BUTOVICE
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Keramická dílna nejen pro děti
V Domě dětí a mládeže Stodůlky můžete zavítat do světa, kde voní
hlína, sálá teplo vypalovacích pecí a míchají se nejrůznější odstíny ke
ramické glazury. Společně tvořit a naučit se pracovat s hlínou sem
chodí jak malí předškoláci od tří let, starší děti školou povinné, tak
i dospělí. Čilý ruch je tu celý týden – dopoledne, odpoledne i večer
a jednou měsíčně také v sobotu nebo v neděli. Prostor ke společnému
tvoření tu dostanou také rodiče s dětmi. Díky menším skupinkám
mají lektorky možnost přistupovat ke všem individuálně, takže pokro
čilí umělci mohou přicházet i s vlastními nápady a návrhy. Náplň je
vždy uzpůsobena schopnostem a věku návštěvníků kurzů. Pokud i vás
láká vymodelovat si vlastníma rukama umělecké dílo, určitě do kera
mické dílny zajděte. Na malé i velké tvůrce se těší tým zkušených
lektorek.
Lektoři DDM Stodůlky

Letem světem
I když to opravdové jaro teprve nesměle klepe na dveře, řada z nás už
vybírá lokalitu své letní dovolené. To byl možná jeden z důvodů, proč
vzbudila výstava velkoformátových fotografií Evy Zídkové a Vladimíra
Potočka takovou pozornost. Od desátého února až do konce měsíce jste
si mohli prohlédnout šedesát úžasných snímků, na kterých tito dva lé
kaři zachytili krásy mnohdy i exotických koutů naší planety. Název vý
stavy Letem světem byl tentokrát opravdu výstižný – zámek Moritz
burg v Německu, lodní výtah ve Skotsku, poušť v okolí Dubaje,
Mont-Saint-Michel ve Francie, alej baobabů na Madagaskaru, plantáže
kávy nebo rýže ve Vietnamu, fotografie z Irska, Skotska, Laosu, Kam
bodži, Ománu... Díky oběma fotografům jsme mohli navštívit řadu
krásných míst a kdo ví... Možná se tam v létě uvidíme ☺.
Eva Černá

Názor zastupitelů
Názor zastupitelky Jany Horké, Klub Zelení a Piráti
Domov pro seniory – proč se po roce fungování částečně mění na LDN?

Na moji interpelaci ohledně kapacity Domova seniorů Zity Kabátové
paní radní Ečekové Maršálové v květnu 2019 jsem dostala její odpo
věď, že „zájemců o pobytové služby je mnoho“, ano, ve Dnech otevřených
dveří navštívilo objekt domova cca 300 potenciálních zájemců (podle
článku paní Libigerové Téma STOPu, říjen 2018). Co se stalo, že po
roce provozu je domov poloprázdný a bude se přestavovat z poloviny
kapacity (55 lůžek) na LDN? Přitom pobyt na LDN je možný v blízké
FN Motol (kapacita 400 lůžek). O částečné rekonstrukci domova na
LDN jsme se (jako opozice) dozvěděli na prosincovém zastupitelstvu
loňského roku. Přitom naší městské části budou lůžka v domově chy
bět, stejně jako nám chybějí malé byty pro seniory nebo hospic. „V našem případě vloží městská část do zařízení čtvrt miliardy, takže následný
provozovatel má snížené náklady o tuto investici,“ odpovídal David Vod
rážka na prosincovém zastupitelstvu roku 2015 opozičním zastupite
lům. Považovali jsme za chybu, že usnesení o schválení stavby postrádá
jasný, předem specifikovaný plán provozu. Celková pořizovací cena se
nakonec vyšplhala téměř na čtvrt miliardy. Na jedno lůžko tak městská
část vynaložila 2,59 mil. Kč. Dle soukromých poskytovatelů přitom
bývá cena za jedno lůžko max. 1,5 mil. Kč. To také vysvětluje, proč
starosta nežádal o dotaci MPSV... (Úplné znění textu najdete na
www.praha13.cz → Samospráva → Kluby zastupitelů.)

Úsměvně nekompetentní příspěvek paní zastupitelky Horké stran
Domova pro seniory Zity Kabátové uvádí řadu zavádějících a nepravdivých informací neboť:

1. LDN ve FN Motol je zcela vytížena a ví to každý, kdo se pokoušel
umístit do tohoto zařízení pacienta. Vedení MČ Praha 13 proto
tuto službu vnímá jako velmi potřebnou.
2. Žádat o dotaci na MPSV pro Domov pro seniory Zity Kabátové
nebylo v době realizace možné a absolutně to nesouviselo s cenou
za lůžko.

3. K
 dyby MHMP řádně plnil svou službu občanům, nemusely by
jednotlivé městské části pořizovat svá vlastní zařízení.
4. P
 ořizovací cena byla dána výsledkem řádného výběrového řízení.
5. P
 ředběžný zájem o umístění dle evidence odboru sociální péče
ÚMČ Praha 13 skutečně projevilo cca 300 občanů. Počáteční re
zervovaná kapacita proto pro občany MČ Prahy 13 činila 35 lůžek
Od července 2019 však byla snížena na 30 lůžek. Důvodem byl
reálný zájem o tuto pobytovou službu, neboť žadatelé museli splnit
podmínky zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, aby tuto službu mohli využít.
6. C
 elkové provozní náklady na každé lůžko byly pro všechny uživa
tele vyčísleny ve výši 39 250 Kč. Tato sociální služba je osvobozena
od DPH, což paní zastupitelka Horká netuší.
7. D
 omov pro seniory Zity Kabátové dosud není zařazen do krajské
sítě sociálních služeb, ačkoliv o zařazení do této sítě ihned Magist
rát hl. m. Prahy požádal. Ze strany MHMP dosud nepřišla žádná
relevantní odpověď, což je skandální přístup ze strany MHMP pod
vedením primátora Hřiba, jehož strana je ve stejném politickém
klubu v Praze 13 jako paní zastupitelka Horká. Z tohoto důvodu se
na toto zařízení nevztahují žádné dotace. MČ Praha 13 proto po
skytuje měsíčně příspěvek, jenž činí cca 580 000 Kč na lůžka rezer
vované kapacity MČ Prahy 13, tj. ročně 6,96 mil. Kč a nikoli
16,24 mil. Kč, jak paní zastupitelka uvádí.
8. To co paní zastupitelka uvádí jako údržbu a úklid jsou ve skutečnosti
opravy a údržba zařízení a mobiliáře a movitého majetku, údržba
technických zařízení (revize a servis techn. zařízení a výtahů) evi
dence a inventarizace majetku, venkovní úklid, údržba interiérové
a exteriérové zeleně, zajištění energetických služeb, včetně nákladů.
Závěrem je nutno konstatovat, že není jasné, co vedlo paní zastupi
telku Horkou k sepsání takto zavádějícího článku a zdali by paní za
stupitelka neudělala lépe, kdyby se prostřednictvím své politické
strany a politického klubu snažila o nápravu ze strany MHMP.


Zastupitel Petr Zeman, ODS Praha 13; zastupitelka Yveta Kvapilová, hnutí ANO 2011;



zastupitelka Aneta Ečeková-Maršálová, koalice KDU-ČSL a hnutí STAN
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o Nejstarší zakla-

datelka ženského
volejbalu starých
Stodůlek Jarmila
Kubrová slaví
dne 23. března 2020
90. narozeniny.
Milá mamko, babičko
a prababičko, přejeme Ti k Tvým krásným
narozeninám všechno nejlepší a hlavně moc
zdravíčka. Velkou pusu Jára a Vašek, Míla
s Irenou, Kamilka s Robertem, Kiminkou, Tomem
a Samíkem, Jiřík s Kateřinou a Eliškou a kamarádky
z volejbalu. Máme tě rádi.

SLUŽBY

o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET,
tel. 739 612 745.
o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda,
plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.
Tel. 602 934 126.
o Malování, štukování, kompletace nábytku
a drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,
e-mail: f.seher@seznam.cz.
o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné
skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a 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 Levné opravy praček. Prodej opravených,
výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně
dopravy a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.
o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel.603 890 000.
o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100,
739 004 723.
o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.
Tel. 606 662 223.
o Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce,
štukování stěn i stropů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,
tel. 602 937 117.
o Podlahy – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace,
vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253.
o Servis PC u Vás doma, instalace, nastavení SW,
HW. Zálohování, obnova dat, aj.
Tel 721 175 155.
o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,
malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537.
o ELEKTRIKÁŘ ERBEN: OPRAVY, REKONSTRUKCE,
revize, světla, zásuvky, vypínače, jističe, dotažení,
www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.

KPK Podlahy Zděnek Veselý
kladení podlah, PVC, vinylové podlahy,
parkety, dřevěné podlahy
Kocianova 1586, Praha 13
Tel. 602 340 495
www.kpkpodlahy.cz
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OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

777 606 707

Josefkoubek@seznam.cz
FACEBOOK: OPRAVY TV

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

o Malování, štukování, tapetování, lakování

(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,
koupelny, WC), vč. hr. úklidu a so + ne.
Tel. 603 221 653.
o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY,
MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.
TEL. 602 976 979, NEŠPOR.
o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Tel. 211 148 037, 603 341 927.
o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081.
E-mail: olaolda@volny.cz.

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID ZÁMRSKÝ 607 277 485

přes 24 let v Praze 13

o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, světel,
jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné
desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209.
o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost,
řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243.
o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.
Tel. 606 813 162, e-mail: veny.super@seznam.cz.
o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů,
byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce,
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů,
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383,
e-mail: mirsmit@volny.cz.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
VYSOUŠENÍ VENTILÁTORY ZDARMA
- VŠE JE SUCHÉ DO 1 HOD.
DPH NEÚČTUJI! PŮJČOVNA STROJŮ
TEL. 777 137 495

o Hodinový manžel Michal, údržba domácnosti

a zahrad, www.hodinovy-manzel-michal.cz,
Tel. 608 926 974.
o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v 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 Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností. Volejte 774 901 193.
ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE

let
28 hu
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n

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

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 Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny. Tel. 602 151 310.
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 Masáže, kosmetika komplet, 1. Lukáš – péče seniory,
2. Salonek Heranova. Praha 13-Stodůlky. Objednávky na
tel. 602 472 389.
o OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK NOVÉ ŽALUZIE-SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL.
DVEŘÍ. ANTISMOGOVÉ SÍTĚ - SÍTĚ PROTI HMYZU
Tel. 733 720 950, zdenek.janci@email.cz.
Realitní služby,
jaké si přejete
Ing. Miroslava Novotná
T 606 151 248

E miroslava.novotna@re-max.cz

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

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

o Interiérový designer Zuzana Podrazilová.

Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc
při realizaci. Tel. 737 111 000, zpodrazilova@seznam.cz.
o Úpravy interiérů. Sádrokartóny, vnitřní zvuková
a tepelná izolace ve snížených stropech a předsazených
stěnách, dělící příčky, obklady stěn. Rychlé a levné řešení
rekonstrukce Vašeho bytu, www.abalapraha.cz,
tel. 603 414 039.
o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci
a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957,
jirasek.servis@seznam.cz.
o !! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte tel. 773 484 056.
o Rekonstrukce bytových a nebytových prostor,
www.dmstavby.cz, michaeldrdlicek@gmail.com.
Tel. 602 291 737.
o 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, P-13
Velká Ohrada.

ŽALUZIE

Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA

K
Fa

777 208 491, info@har.cz, www.har.cz

Dodávkami (místní i dálková)

Mytí oken  sítě proti hmyzu
 interiérové rolety

Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

Po předložení tohoto kuponu
SLEVA 40 % z montáže žaluzií

BŘEZEN 2020 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 229

BROUŠENÍ

aše

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

pkase@o2active.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

KOL A|PRODE J| SERVIS

»



KADEŘN CTVÍ
STUD O K

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

RŮZNÉ

o Hledám přítelkyni na vážný vztah.

Jmenuji se Tomáš, je mi 25 let a hledám přítelkyni na
vážný vztah. Od dětství mám dětskou mozkovou obrnu
a chodím o francouzských holích. Už mě nebaví být sám,
vždyť ve dvou se to lépe táhne. Jestli jsem Tě zaujal, ozvi
se na: klatovak24@centrum.cz.
o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc.
Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
o ANTIKVARIÁT NIKA, Sluneční náměstí 11, 2. patro,
tel. 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz. Výběr ze všech
žánrů. Navštivte nás!
o Kvalitní výuka NJ-RJ-ČJ pro cizince (též skype), příprava na zkoušky, maturitu, tahlad@centrum.cz,
tel. 605 822 529, www,tahlad.eu. Překlady NJ-ČJ, RJ-ČJ.
o Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy,
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku.
Tel. 720 031 400.
o Prodám příborník a letiště, levně. Tel. 605 043 552.
o Hledám spolehlivou paní na úklid domácnosti
ŘD 95 m2, dispozice 4+kk v Jinočanech (Praha západ,
cca 5 km od Metropole Zličín). Byt bez zvířat. Jednalo by
se o pravidelný běžný úklid 1x za 14 dní v ranních/dopoledních hodinách cca na 3 – 3,5 hodiny. Hledám někoho
na dlouhodobou a pravidelnou spolupráci. Zájemkyně,
volejte prosím na tel. 604 433 582 (nejlépe po 15. hodině,
děkuji).

PRODEJ - KOUPĚ - PRONÁJEM

o Pronajmu garážové stání v ulici Bašteckého,
Velká Ohrada, Praha 13, tel. 603 515 492.
Váš realitní makléř

... BYDLÍM ZDE S VÁMI !

Květoslava Badová
tel. 606 239 226

kvetoslava.badova@remax-czech.cz
Využijte garance kvality !

RE/MAX

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

»
POKLADNY
pro EET
www .

.cz

Přijďte si k nám vyzkoušet
pokladnu pro vaše podnikání
Instalace, zaškolení obsluhy
ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9, Praha 5
Nové Butovice, naproti Oční klinice

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

BYTY

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

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

i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování
nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití.
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.
o Družstevní byt 2+kk, před rekonstrukcí,
panelový dům, 5. patro, výtah. Praha 13-Stodůlky,
Chalabalova ulice. Prodej od bytového družstva pouze
přímému zájemci. Minimální nabídková cena
3 500 000 Kč. Kontakt: bdchalabalova@seznam.cz.
o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele.
Tel. 604 617 788.
o Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc jen
pro 2 osoby – pár. Ideálně dlouhodobě, lodžie výhodou,
ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení na dohodě.
RK nevolat. Děkuji. Tel. 605 845 088.

736 489 064, 251 617 740

www.aldig.cz

KLIMATIZACE
do bytu
přijmeme techniky
na montáž klima
ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9, Praha 5
Nové Butovice, naproti Oční klinice

736 489 064, 251 617 740

www.aldig.cz

Gymnázium Jaroslava Heyrovského,
Mezi Školami 2475, Praha 5, přijme učitele/ku
s aprobací chemie. Nástup dohodou.
Nabídky zasílejte na: maturova@gymjh.cz.

Gymnázium Jaroslava Heyrovského,
Mezi Školami 2475, Praha 5, přijme správce/
správcovou venkovních sportovních areálů.
Nástup 1. 7. 2020. Info na tel. 603 150 929.

...... Reality lépe a bez obav !

MŠ U BOBŘÍKA hledá
učitelku MŠ a kuchařku na HPP.
Nástup od září 2020.
Nabízíme kvalitní pracovní kolektiv.
Tel. 251 617 565, email: info@mspodperova.cz

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

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 13, TRÁVNÍČKOVA 1746/37, PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA, DENNÍ STACIONÁŘ přijme do svého týmu PEČOVATELE/KU – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH jako náhradu za stávající zaměstnankyni, která odchází do starobního důchodu.
CHARAKTERISTIKA POZICE: Pečovatelská činnost v domácím prostředí klienta, více informací najdete
na www.sssp13.cz
POŽADUJEME: vzdělání dle § 110 Zákona č. 108/2006 (pracovník v sociálních službách), případně
zdravotnické vzdělání, možnost zajistit kurz při výkonu zaměstnání, trestní bezúhonnost, schopnost
samostatné práce při péči o klienty v terénu, samostatné řešení úkolů, empatie při práci s klientem
NABÍZÍME: práce ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdělávání, dobrý kolektiv, stravenky,
5 týdnů dovolené, sick days, penzijní připojištění
V případě zájmu, zašlete životopis na e-mail: socialnimc@sssp13.cz. Martina Cveklová,
tel. 602 527 959. SSSP13, Trávníčkova 1746/37, Praha 5 Stodůlky, www.sssp13.cz

tel. 235 011 229 • inzerce@praha13.cz • BŘEZEN 2020
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INZERCE

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie
sítě proti hmyzuvenkovní hliníkové rolety
montáž těsnění, lamelové dveře
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

Společnost zabývající se výstavbou
inženýrských sítí hledá pro posílení týmu kolegu/
kolegyni na pozici: stavbyvedoucí, zámečník,
vodovodní montér, strojník, řidič a další.
Více informací o volných pracovních pozicích
naleznete na www.cerhra.cz

Amforová 1885/44, Praha 5
Tel. 777 228 091 - celý den
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

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

ss17ti
letoutradicí
tradicí
15 letou

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

Dušan Procházka

Tel. 774 024 646

E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné
důchodce. Bližší informace na tel. 603 728 140.

Bezpečnostní
informační
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, ELEKTRIKÁŘE
A POMOCNÉHO KUCHAŘE

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

ČERMÁK A HRACHOVEC

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
SÍTĚ A SUŠÁKY
info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

19-10-09-inzerce-luziny-187x129-01.indd 1
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Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

09.10.2019 10:43:50

PROGRAM KLUBU MLEJN
KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 • Rezervace: www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením
• E-mail: info@mlejn.cz. • Grant poskytla Městská část Praha 13

KONCERTY
5. 3. čt 18.00 PORTA – oblastní kolo Praha
6. 3. pá 18.00 PORTA – oblastní kolo Praha
12. 3. čt 19.30 ASONANCE – koncert
Folk-rocková skupina Asonance patří k nejstarším skupinám působícím na české folkové
scéně.
19. 3. čt		
DOREMIFA
Hudební soutěž Domu dětí a mládeže Stodůlky.
2. 4. čt 19.30 COP
Koncert české bluegrassové hudební skupiny.

DĚTI
1. 3. ne 15.00 TEATRO PICCOLINO – ŠPRUŠLE
7. 3. so 14.00 DĚTSKÝ KARNEVAL
Ve Spolkovém domě, K Vidouli 727.
8. 3. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP
Pro děti a jejich rodiče.
15. 3. ne 15.00 AVENTYR – LIŠČÍ VÍLA
22. 3. ne 15.00 VI.TVOR – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
29. 3. ne 15.00 SMRTNÁ NEDĚLE S LUČINKOU
5. 4. ne 15.00 DIVADLO U STARÉ HEREČKY – ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
2. 3. po 9.00 LOUTKY BEZ HRANIC – VÝLET NA ŘÍP
6. 3. pá 10.00 MICHAELA VÁŇOVÁ – INSCENACE PŘES HRANICE

Předkolo Trampských Pikovic
Trampské Pikovice, které každoročně otevírají festivalovou sezonu,
jsou mnohaletým, a dalo by se říci skoro již kultovním, trampským
festivalem s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé.
Letos termín vychází na 16. května a tak doufáme, že silný vítr, který
v tomto čase trápí celou naší republiku, přivane na tento den krásné
sluníčkové počasí.
Naprostou novinkou tohoto festivalu je předkolo, které pořadatelé,
a po léta šťastní občané Stodůlek, umístili pro velký zájem kapel do
Spolkového domu ve Stodůlkách, K Vidouli 727. Dík Marušce Navrá
tilové, která nám s termínem 3. dubna vyšla vstříc, a Bobeši Navrátilovi,
který se zhostí ozvučení, to vypadá na opravdu pěknou hudební akci.
Soutěžit bude osm hudebních skupin. Každá má k dispozici třicet
minut, aby ukázala, co v ní je. Na závěr zahraje známá kapela Pražec.
Protože jde o ryze divácké hlasování, tak kapela, která nasbírá nej
více hlasů automaticky postupuje na velký květnový festival do Piko
vic, kde od 11.30 do 12.00 zahraje.

19. 3. čt 10.00 ELIŠKA BRTNICKÁ – ENOLA
20. 3. pá 9.30, 11.00 NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC – ŠŠŠŠ. ŠŠŠŠ. HŮŮŮ. HAF!
23., 30. 3. po 9.00 DIVADLO BUŘT – VELIKONOCE
3. 4. pá 10.00 DIVADLO BUŘT – VELIKONOCE
6. 4. po 9.00 LOKVAR – MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
8. 4. st 10.00 DIVADLO BUŘT – VELIKONOCE
Hodina TV Jinak – V devadesáti minutách si děti vyzkouší základní cirkusové disciplíny
jako žonglování, balanc a pozemní i vzdušnou akrobacii. Program je možný adaptovat na
jakoukoli věkovou skupinu (MŠ, ZŠ, SŠ) a lze jej objednat u Zuzany Drábové.
Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz
v sekci představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů
pro školy.

RŮZNÉ
3. 3. út 14.00 RETROKAVÁRNA PRO SENIORY
27. 3. pá 19.30 ZUZANA DRÁBOVÁ – 7CIHEL
7. 4. út 14.00 RETROKAVÁRNA PRO SENIORY

PŘIPRAVUJEME
16. – 19. 4.		
FUN FATALE
Devátý ročník festivalu nového cirkusu a akrobacie v ženském provedení.
Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na
www.mlejn.cz nebo na Facebooku.
Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím portálu GoOut – www.goout.net.

Je to již druhá kapela, která se dostává na festival z jiné soutěže. Stalo
se dobrým zvykem, že Trampské Pikovice zahajuje vítěz finále Praž
ského kola Porty, které se koná 16. dubna ve Mlejně. Tam na rozdíl od
předkola Pikovic soutěžící hod
notí porota, takže je to pro ně po
psychické stránce mnohem těžší.
A co z toho plyne? Že sice
všechny cesty vedou do Říma, ale
na Trampské Pikovice vedou
všechny cesty ze Stodůlek.
Zveme tímto kapely, aby využily
možnosti zasoutěžit si a zveme
také diváky, aby přišli fandit
a některou svou oblíbenou kapelu
vyslali na festival Trampské Pi
kovice. Vstupné bude 100 Kč.
Na předkole lze v předprodeji zakoupit zlevněné lístky na velký festi
val. Součástí Spolkového domu je i restaurace, takže co se týče jídla
a pití bude o všechny náležitě postaráno. Více na tel. 608 151 001,
www.trampskepikovice.cz.
Za pořadatele festivalu a předkola Tom a Martina Tichých

Porta ve Mlejně
Už čtyřiapadesátý ročník hudební soutěže Porta začíná předkoly
5. – 6. března od 18.00 hodin v KD Mlejn, Kovářova 1615/4. Zde od
borná porota vybere ty nejlepší do pražského finále, které se bude ko
nat ve čtvrtek 16. dubna od 18.00 hodin opět v KD Mlejn. Přijďte si
i vy poslechnout dobrou muziku a svým hlasem v diváckém hlasování
podpořit soutěžící, kteří vás zaujali a tím jim pomoci k postupu do ce
lostátního finále Porty 2020, které proběhne ve dnech 26. – 28. června
v Lesním divadle v Řevnicích. Více na www.porta-festival.cz.

Marie-Amunka Navrátilová, Klub Porta Praha
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2020
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KALENDÁŘ AKCÍ
Neděle 19. 1. – neděle 5. 4.
Výstava Kardinál Tomáš Špidlík: Z celého srdce
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Sobota 7. 3. • 14.00
Studio Bubec slaví 20. narozeniny
Tělovýchovná 748, Řeporyje

Středa 11. 3. • 18.00
Přednáška
Cafe Dalejka, Nad Dalejským údolím 9

Výstavu k 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka
můžete navštívit v sále Komunitního centra sv. Prokopa.
Výstava přibližuje život a dílo kardinála Tomáše Špidlíka
nejen prostřednictvím fotografií a biografie.

Dvacet let činnosti je dobrá příležitost uspořádat velkou
oslavu. Přijměte tedy pozvání a oslavte 7. března 20. narozeniny studia Bubec s námi. A program? Tak ten je opravdu
bohatý a pestrý – tvůrčí workshop nejen pro děti, vernisáž
darovaných děl k 20. narozeninám studia Bubec, slam poetry (Anna Beata Háblová), The Brownies (soul, latina jazz,
swing, reggae, blues), REZ-ervace (Cirkus Mlejn), DJ Babe
LN... Občerstvení je zajištěno.

Zveme vás na přednášku na téma Redukce odpadu. Každý
příchozí dostane v rámci vstupného čaj nebo kávu zdarma.

Úterky 10. 3., 14. 4., 12. 5. a 9. 6. •
15.00 – 15.45
Angličtina pro děti zdarma
Mateřská škola Domeček, Diabasová 15, Malá Ohrada

Čtvrtek 12. 3.
Taneční latino workshopy
Spolkový dům, K Vidouli 727

Neděle 1. – sobota 7. 3.
Zde nakupuji
Hypermarket Globus Praha-Zličín, Sárská 133/5
Každý měsíc, vždy od prvního do sedmého dne v měsíci,
vybíráme v různých časech náhodně sedm automobilů se
samolepkou Zde nakupuji. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou kartu na nákup v hypermarketu Globus v hodnotě
500 Kč. Samolepku si můžete vyzvednout v informačním
centru hypermarketu Globus.

Úterý 3. 3. • 14.00 – 16.00
Retrokavárna
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky

Hodiny pro předškoláky a jejich rodiče, vždy od 17 hodin
ve třídě s paní učitelkou (12. 3. – Nebojím se písmenek, 19. 3.
– Pohádková matematika, 26. 3. – Jaro, léto, podzim, zima).

Začátečníci – 18.00 – 19.00. Salsa, bachata, merengue
a další tance. Vyzkoušejte si s námi základy těchto úžasných
tanců. Pokročilí – 19.00 – 20.00. Zatančíme si salsu, merengue, bachatu, zouk, reggaeton a kizombu, naučíme se bodymovement a variace rukou v otočkách a krocích. Přijďte si
dobít energii tancem! Oba workshopy jsou vhodné pro ženy
i muže. Více info a přihlášky na info@kamilasalsa.cz,
www.kamilasalsa.cz.

Nenechte si ujít další setkání v Retrokavárně. Kapacita je
omezena, případní zájemci se mohou přihlásit na tele
fonních číslech 235 011 451 nebo 235 011 625.

Pátek 13. 3. • 10.00
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1

Úterý 3. 3. • 17.30 – 19.00
Bezlepkové odpoledne
Hypermarket Globus Praha-Zličín, Sárská 133/5

Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–5 let a rodiče, tentokrát s knížkou Hrajeme si celý den od Františka Hrubína.
Registrujte se předem na e-mailu olga.vlasakova@mlp.cz, 
tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny.
Vstup volný.

Zveme vás na již tradiční Bezlepkové odpoledne. Na
programu je přednáška lékaře, ochutnávka bezlepkových
uzenin a bezlepkových potravin ze sortimentu Globusu, prezentace dodavatelů bezlepkových potravin s ochutnávkami,
informace o nabídce bezlepkových jídel v restauraci Globus.
Na akci je nutné se předem přihlásit buď v informačním
centru nebo prostřednictvím formuláře na www.globus.cz
– pobočka Zličín.

Sobota 7. 3.
Zabijačkové hody
Restaurace Kastrol, Ohradské nám. 1625/2,
Velká Ohrada
Ve dvoře restaurace Kastrol se konají tradiční zabijačkové
hody. Budete moct ochutnat nebo si odnést s sebou zabijačkové speciality se vším, co k tomu patří. Můžete se těšit na
jitrnice, jelita, tlačenku, gulášek z kotlíku, prdelačku
a spoustu dalších dobrot. A samozřejmě také něco sladkého
a nápoje teplé i studené.

Sobota 7. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Srdečně vás zve Klub seniorů staré Stodůlky. Čeká vás
spousta zábavy, bohatá tombola a různá překvapení.
Vstupné dobrovolné.
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Přijďte si k nám každé druhé úterý v měsíci (březen až červen) zdarma pohrát s angličtinou. Ukážeme vám, jak to
v naší školce funguje a seznámíme vás s naším maňáskem
medvídkem Tedym. Navíc zjistíte, jak vaše děti hravou formou zapojit do učení jazyků. Vhodné pro děti 3–5 let – od
úplných začátečníků až po rodilé mluvčí (všech národností,
znalost češtiny není nutná). Více na www.msdomecek.cz,
malkovadomecek@gmail.com.

Čtvrtky 12., 19. a 26. 3. • 17.00
Hrajeme si na školáka
FZŠ Trávníčkova 1744

Středa 11. 3. • 15.00 – 17.00
Přijďte se k nám podívat
Mateřská škola Čtyřlístek, Mezi Školami 2323/9
Srdečně zveme všechny rodiče a děti na den otevřených
dveří. Můžete si prohlédnout třídy, ve kterých si děti hrají,
nově zařízený koutek pro nadané děti, zelenou učebnu
i naši zahradu. Pokud budete mít zájem, v době od 15.45 –
16.30 hodin je možné nahlédnout do kroužku gymnastiky.
Zároveň se můžete zeptat na vše, co by vás o naší školce zajímalo. Na setkání s vámi a vašimi dětmi se těší celý pedagogický sbor.

Středa 11. 3. • 16.00
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–5 let a rodiče, tentokrát s knížkou Hrajeme si celý den od Františka Hrubína.
Registrujte se předem na e-mailu olga.vlasakova@mlp.cz,
tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny.
Vstup volný.
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Sobota 14. 3. • 10.00
Pohádkové dopoledne
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186
Pohádka pošťácká – podle předlohy Karla Čapka. Hraje soubor Divadla Glans. Jednotné vstupné 90 Kč (pokladna je
otevřena hodinu před začátkem představení). Bližší informace najdete na www.divadloglans.

Pondělí 16. 3. • 17.00
O české šlechtě
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Přednáška o historii. Lažanští z Bukové: Z českých luhů
a hájů až do Skotska a Zimbabwe. Vstup je volný.

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 19. 3. • 17.30 – 19.30
Jarní tvoření s Magdalénou Dobromilou
KC Vrchlická SONS ČR, Vrchlického 74, Praha 5

jarní floristiky. Kapacita tohoto kurzu je omezená, proto
prosíme zájemce, aby svoji účast předem domluvili na
tel. 235 011 625 nebo 235 011 451.

Jaro už ťuká na okno ptačím zobáčkem a nás čeká výroba
ptáčků z vlněné příze s přednáškou o klíčení a ochutnávkou
naklíčených semínek – životabudičů proti jarní únavě. Přijďte
se inspirovat společným tvořením s nevidomými u dobrého
bylinkového čaje v KC Vrchlická SONS ČR na Smíchově
(www.sons.cz). Vstupné je 150 Kč s materiálem v ceně.
S sebou něco malého pro společné občerstvení. Prosíme o potvrzení účasti – sms na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz.

Srdečně zveme rodiče i jejich děti do naší mateřské školky.
Těšíme se na vás.

Sobota 18. 4. • 10.00 – 16.00
Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů
Karolinum, Ovocný trh, Praha 1
Přijďte zažít sobotu plnou atraktivního a kultivovaného programu pro děti i dospělé a zjistit, co vám může nabídnout
Univerzita Karlova. Akce je pro všechny věkové kategorie,
pro každého kdo má zájem o nové poznatky. Vstup zdarma.
Více na https://ipsc.cuni.cz/IPSC-137.html.

Čtvrtek 19. 3. • 18.00
Výstava skautského oddílu Minnehaha
Atrium radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13,
Nové Butovice

Sobota 25. 4. • 10.00
Evakuace na kole, cíl známý i neznámý
Start od radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13,
Nové Butovice

98. dívčí skautský oddíl Minnehaha v únoru oslavil třicet let
své působnosti v Praze 13. Nyní srdečně zve všechny bývalé
i současné skauty a skautky, jejich rodiče i sympatizující veřejnost na slavnostní vernisáž výstavy oddílových fotografií.

Nenechte si ujít 17. ročník tradiční jarní cyklistické vyjížďky
pod názvem Evakuace na kole. Sraz a instruktáž k trase
budou od 10.00 před radnicí. Celková délka trasy s návratem k radnici je 34 km. Terén je rovinatý s nízkou náročností. Akce je vhodná i pro rodiče s dětmi. Na zpáteční
cestu je možné využít MHD. Letos jsou poprvé na start
zváni cyklisti – vlastníci historických kol zn. Favorit, kteří
vytvoří „retro peloton“ a pojedou trasu vyjížďky s ostatními
účastníky. Na trase pojede rovněž technický vůz pro případ
možných potíží.

Sobota 21. a neděle 22. 3.
Výstava koček Spring Star Show 2020
TOP hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4-Chodov
Zveme vás na mezinárodní propagační výstavu koček s bohatým doprovodným programem. Více na www.starshow.eu,
www.kockypraha.cz.

Středa 1. 4. • 15.00 – 16.30
Den otevřených dveří
Mateřská škola U Stromu, Ovčí hájek 2174,
Nové Butovice
Srdečně vás zveme na den otevřených dveří. Během odpoledne se budete moci seznámit s organizací školky a také si
prohlédnout zajímavě architektonicky řešené prostory.
Přijďte, těšíme se na vás. Více na www.skolkaustromu.cz.

Středa 1. – úterý 7. 4.
Zde nakupuji
Hypermarket Globus Praha-Zličín, Sárská 133/5
Sobota 21. 3. • 13.30
Zahájení cyklistické sezony
Start na náměstí v Dobříči
Také letos zahajuje Cyklistický spolek Stodůlky novou sezonu
hromadnou vyjížďkou. Trasa vyjížďky měří zhruba čtyřicet kilometrů. Přidejte se k nám i vy. A když vám s námi dobře pojede,
budeme rádi, když rozšíříte členskou Cyklistického spolku Stodůlky a přidáte se k nám. Více informací www.csstodulky.cz.

Čtvrtek 26. 3. • 17.00
Krev a písek Filipín
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1

Každý měsíc vždy od prvního do sedmého dne vybíráme
v různých časech náhodně sedm automobilů se samolepkou
Zde nakupuji. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou kartu
na nákup v hypermarketu Globus v hodnotě 500 Kč. Samolepku si můžete vyzvednout v informačním centru hypermarketu Globus.

Čtvrtek 2. 4. • 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Píšťalka, Chlupova 1798
Všechny rodiče a děti srdečně zveme na den otevřených
dveří. Přijďte se k nám podívat, těšíme se.

Přednáška cestovatelky Saši Ryvolové nás zavede do země
hluboké katolické víry a majestátních španělských koloniálních katedrál i na ostrovy plné činných sopek a nádherných
přírodních scenérií. Vstup je volný.

Klub dětských knihoven SKIP ČR a Mateřská škola Ovčí hájek 2177 pořádají již 20. ročník pohádkového nocování. Na
knihu ale bude zaměřený celý týden, kdy si děti budou číst,
o knihách si budou také povídat, navštíví knihovnu...
Vyvrcholením pak bude nocování ve školce.

Městská část Praha 13 ve spolupráci s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba St. srdečně zve seniory na kurz

BOTANICKÁ ZAHRADA
HL. M. PRAHY

Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–19.00, skleník
Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–19.00, vinotéka sv. Kláry po–pá 13.00–20.00, so–ne a svátky
11.00–20.00.
Od 2. do 5. 3. bude z důvodu přípravy výstavy
orchidejí skleník Fata Morgana uzavřen.

Do 28. 3. (pátky a soboty) • 19.00
Džungle, která nespí – Fata Morgana
Přijďte se projít džunglí, která nespí.
Pro velký zájem je nutná rezervace přes formulář
na www.botanicka.cz.

Pátek 6. – neděle 22. 3. • 9.00 – 19.00
Miniatury a giganti Ekvádoru – skleník Fata Morgana
Březen bude opět patřit podivuhodným květům orchidejí.
Tentokrát se za nimi vydáme do Jižní Ameriky, do země
přímo na rovníku. Stejně extrémní, jako krajina od hladiny
moře po trvale zasněžené vrcholy And, jsou i zdejší orchideje – miniaturní i gigantické. Pro návštěvníky, kteří podlehnou kouzlu orchidejí, je opět připraven i prodej
v zásobním skleníku.

Pátek 27. 3.
Noc s Andersenem
Mateřská škola Ovčí hájek 2177

Úterý 31. 3. • 11.00 – 13.00
Jarní floristika
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8,
Nové Butovice

Středa 8. 4. • 15.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Motýlek, Vlasákova 955

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS – vždy ve čtvrtek od 17.30
5. 3. Mirek Horský – Cesty za bonsajemi do Vietnamu
a Japonska
12. 3. Tomáš Vencálek – Množení a řez okrasných dřevin
19. 3. Jiří Burda – Proměny průhonického parku
26. 3. Vlaďka Egertová – Vinice

Úterý 7. 4. • 14.00 – 16.00
Retrokavárna
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Nenechte si ujít další setkání v Retrokavárně. Kapacita je
omezena, případní zájemci se mohou přihlásit na telefonních číslech 235 011 451 nebo 235 011 625.

Více informací o veškerých akcích a novinkách
najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,
tel. 234 148 111.
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KALENDÁŘ AKCÍ
DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO,
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

bičku či košík na výrobky, nůžky, lepidlo, 2 vyfouklá vajíčka.
Platba 70 Kč při vstupu pro ty, kdo budou vyrábět.

Sobota 1. 2. – pondělí 30. 3.
Ekologie duše – refektář

Sobota 14. 3.
• Sobotní pilates • 8.30 – 9.30

Výstava obrazů a fotografií z tvorby manželů Miroslavy
a Marka Trizuljakových.

Lektorka Emilie Bodyová, cena 100 Kč.

• Sebeobrana pro ženy a dívky • 10.00 – 12.00
Lektor Miloslav Motl – základní principy sebeobrany, právní
problematika, prevence útoku a vyhnutí se fyzické konfrontaci..., cena 200 Kč.

• Korálkování • 9.30 – 12.00
Lektorka Pavla Větráková – vyrobíme si náramek nebo třeba
set náhrdelníku na krk a náramku, cena 150 Kč, pro dívky
a ženy.

Středy
• Mortimer English Club
Angličtina pro děti 4–10 let – atraktivní způsob, jak se naučit anglicky bez námahy a nudného memorování slovíček.
Kurzy se hodí i pro děti s poruchami učení.

• Cvičení rodičů s dětmi 5 – 12 měsíců – 10.00 – 10.45
Cvičení je zaměřeno na rozvoj pohybového aparátu dítěte,
500 Kč/10 lekcí.

Neděle 1. 3. • 17.00
Březnové serenády – kostel sv. Rodiny

Sobota 7. 3. • 15.00 – 17.00
Prosím spinkej

Na programu Ch. Gounod – Petite symphonie, W. A. Mozart
– Serenáda c-moll KV 388.

Neděle 15. 3. • 15.30
Hudební zamyšlení – refektář
Účinkuje Duo Dacapo, na programu: A. Dvořák,
W. A. Mozart, L. van Beethoven, Ch. Widor a další.

Čtvrtek 19. 3. • 15.30
Perly staletí – refektář
Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, E. Gottlieb Baron,
N. Paganini a W. A. Mozart.

Přednáška antropoložky a spánkové poradkyně pro rodiče
o spánku dětí od narození do pěti let.

Čtvrtek 19. 3.
Doremifa

Sobota 4. 4. • 14.00
Workshop Zdravé mlsání s Papájou

Druhý den soutěže určený pro sbory, minikapely a kapely se
uskuteční v KD Mlejn.

Připravíme si pečené i nepečené dobroty nejen pro děti.
Workshop je zdarma.

Informace o letních táborech v DDM Stodůlky

Úterý 14. 4. • 16.00 – 17.30
Seminář první pomoci

Od 24. 2. jsou na stránkách DDM Stodůlky zveřejněny letní
tábory. Přihlašování bude možné od 2. 3. 2020.

Neděle 29. 3. • 17.00
Koncert Staroknínského chrámového sboru – kostel
sv. Rodiny

Více informací na www.centrum-hvezdicka.cz,
lenka@centrum-hvezdicka.cz, rezervace na
www.centrum-hvezdicka.webooker.eu,
tel. 776 664 919.

Sbor vystoupí pod vedením Michaela Havlíčka. Na programu L. van Beethoven, W. A. Mozart, C. Franck,
G. B. Pergolesi a další.

RODINNÉ CENTRUM
RYBIČKY 

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova,
který slouží nemocným seniorům.

Třináctka – křesťanské centrum Luka,
Mukařovského 1986

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
STODŮLKY
Chlupova 1800

Středa 4. 3. • 17.15
Otvírání vody
Tradiční jarní otvírání vody pro plavbu svých modelů pořádá
Klub lodních a leteckých modelářů. Přijďte se podívat na
plavbu vlastnoručně vyrobených modelů ke Stodůleckému
rybníku v Centrálním parku.

Čtvrtek 5. 3.
Doremifa
První den soutěže určený pro jednotlivce a předškolní sbory
se uskuteční v obřadní síni radnice Prahy 13 na Slunečním
náměstí.

Pátek 13. 3. • 16.00 – 19.00
Jarní dílna – Vítání jara
Přijďte načerpat inspiraci na jarní a velikonoční dekorace
a milé maličkosti. Malé občerstvení zajištěno. S sebou kra-
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Zveme rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost na seminář Poskytování první pomoci dětem. Kurz je veden zdravotnickým záchranářem.

Keramika

Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. Běžné vstupné je
70 Kč pro rodinu na dopoledne (příp. 630 Kč/10 vstupů).
Přihlášení předem není nutné.

Novinkou ve 2. pololetí jsou například středeční dopolední
kroužky Keramika pro dospělé a seniory (9.00 – 10.50)
a Keramika pro rodiče s dětmi (11.00 – 11.50).
Informace a přihlašování na www.ddmstodulky.cz.
Více info a přihlašování na akce a tábory na
www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 251 620 266,
605 920 279.

RODINNÉ CENTRUM
HVĚZDIČKA

Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky
Úterky
Pilates s hlídáním dětí – 10.00 – 10.45
Zvýhodněná cena za hlídání dítěte během cvičení 35 Kč.

• Montessori pracovna – 16.15 – 17.00
Setkávání rodičů a jejich děti s Montessori pedagogikou.
Pracovny jsou vhodné pro děti od jednoho roku.

• Hatha jóga pro začátečníky – 18.00 – 19.00
Nela Müllerová, tel. 737 031 414, 150 Kč/lekce.
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Pondělky a úterky – tématem měsíce je lidské tělo –
říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka...
Během dopoledne navíc:
10. 3. v 10.30 – zamyšlení kazatele Davida Nováka na téma
Je mnoho způsobů výchovy, ale existuje něco, co mají
všechny dobré způsoby společné?

KALENDÁŘ AKCÍ
24. 3. v 10.30 – povídání o souvislostech v těle s fyzioterapeutkou Agnieszkou – program formou otázek a odpovědí,
zaměřeno na děti.
7. 4. v 10.30 – dopolední velikonoční dílnička – drátkování
Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé.
Cena je 1 500 Kč/pololetí, jednorázově 100 Kč. Hlídání dětí
zajištěno.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné
tvoření pro děti.
Více o nás a programu se dozvíte na rybicky.13ka.cz.

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

Úterý 3. 3. • 19.00
Přednáška – v Komunitním centru sv. Prokopa
Přednáška dětského psychiatra MUDr. Davida Koloucha na
téma Sebepoškozování a sebevražedné tendence u dětí
a mladistvých.

Středa 4. 3. • 10.00
Kurz Beta – v Komunitním centru sv. Prokopa
Povídání a diskuze s P. Jaroslavem Mrňou na téma: Křížové
výpravy.

Středa 11. 3. • 10.00
Kurz Beta – v Komunitním centru sv. Prokopa
Povídání a diskuze s P. Jaroslavem Mrňou na téma: Obnova
mnišského života.

Úterky 10. a 24. 3. • 19.00
Kurzy Alfa Plus

Výstavy

Během osmi týdnů máte příležitost prakticky prozkoumat
křesťanskou víru v příjemném prostředí. Setkání začíná lehkou večeří, následuje video a diskuze. Vstup volný, ale je
třeba se přihlásit. Více na webu www.kurzyalfa.cz nebo
na www.13ka.cz.

• Galerie Gočárovy domy – Heraldická zvířata očima dětí
• Jurta – Jak se divokým koním vrací svoboda: Ze skicáře
malíře Jana Sováka
• Terasa před Vzdělávacím centrem – Ukradená divočina
(do 22. 3.), Pomáháme jim přežít: Přehled všech in-situ
projektů Zoo Praha (od 28. 3.)

Středy • 18.30 – 20.30
Setkání klubu „Mládež“
Jsme otevřenou skupinou ve věku zhruba 16 – 23 roků.
Více na www.facebook.com/mladez13.

Pátky • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení, od 10.00 jeho
lehčí forma. Cena 50 Kč. Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky • 16.00 – 18.30
Robinson
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10 – 15 let.
Srdečně zveme na stanový tábor ve Strunkovicích nad
Blanicí v termínu 2. – 11. 7. 2020. Videa z minulých táborů
a další info na www.klubrobinson.cz.

Speciální komentovaná setkání

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Každý víkend v průběhu celého měsíce budou probíhat
speciální komentovaná setkání u vybraných druhů obojživelníků. Součástí bude vždy soutěžní otázka pro přítomné
návštěvníky, která otestuje znalosti nabyté v průběhu výkladu. Ti, kteří odpovědí správně, získají drobnou odměnu.

V březnu je otevírací doba od 9.00 do 17.00. Pokladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.

Úterý 10. 3.
Vodnice posvátné – vzácné obyvatelky z jezera Titicaca

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
HL. M. PRAHY

Třetí přednáška pravidelného cyklu Zoo jak ji neznáte, zaměřená na vzácné vodnice posvátné – 17.00 – 18.30 ve
Vzdělávacím centru.

Středa 18. 3. • 10.00
Kurz Beta – v Komunitním centru sv. Prokopa
Povídání a diskuze s P. Jaroslavem Mrňou na téma: Doba
Karla IV. a jeho vztah k církvi.

Sobota 14. 3.
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentu z proutí

Pondělí 30. 3.
Co mi přijde na víře zvláštní

Představíme vám koncept enrichmentu a společně vytvořený výrobek pak předáme chovateli, který jej předá svému
svěřenci – 9.15 ve Vzdělávacím centru. Na workshop je
nutné se předem přihlásit na lavicka@zoopraha.cz.

Diskuzní setkání o zvláštnostech, nejasnostech a divnostech
katolické víry. Určeno pro ty, kdo tolik do kostela nechodí,
ale kladou si otázky.

Neděle 15. 3.
Tasmánští čerti a jejich nová expozice

Úterý 31. 3. • 11.00 – 13.00
Velikonoční floristika – v Komunitním centru
sv. Prokopa

Speciální přednáška zaměřená na ďábly medvědovité a jejich novou expozici Darwinův kráter: Tasmánie a Austrálie,
kterou slavnostně otevřeme 28. 3. Od 15.30 do 17.00 ve
Vzdělávacím centru.

Setkání seniorů ve velikonoční dílně.
Více informací a další akce najdete na webových
stránkách www.centrumbutovice.cz.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let (po první třídě ZŠ).
Srdečně zveme děti na letní stanový tábor na Folbrechtově
louce u Raspenavy v termínu 26. 7. – 2. 8. 2020. Další info
na www.klubsavana.webnode.cz.

Pondělky • 19.00 – 20.30
Cafe Connect
Neformální anglicko-česká konverzace s rodilými mluvčími
u kávy a čaje. Více informací na www.13ka.cz/cafe.

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od
3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé
průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech a svátcích. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají
po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá
jen za hezkého počasí.

Večerní prohlídky s průvodcem – zveme vás na procházku po zoo po zavírací hodině každý pátek a sobotu od
18.00. Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Krmení velbloudů – každý den vždy od 13.30 hod. se
můžete setkat s velbloudy a nakrmit je. Je nutné se předem
objednat.

Sobota 21. 3.
Světový den žab
Oslava Světového dne žab v rámci roční kampaně Dny zvířat
v Zoo Praha. Bohatý doprovodný program plný zábavy i poučení, zaměřený na obojživelníky u nás i ve světě, s důrazem na příčiny jejich ohrožení.

Sobota 28. 3.
Slavnostní zahájení sezony
Slavnostní zahájení nové sezony s otevřením nové expozice
australské fauny – celodenní programem a vzácní hosté.
Otevření nové expozice Darwinův kráter: Tasmánie a Austrálie.
Bližší informace o prázdninových programech
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

Pilsner Urquell
přímo z tanku
Chutné pokrmy
dle tradičních receptur

NOVĚ OTEVŘENO,
VCHOD Z ULICE BOROVANSKÉHO,
OTEVÍRACÍ DOBA 0-24

tel.: 776 556 164 | fb: Tankovna Velká Ohrada | www.tankovnavelkaohrada.cz
Prusíkova 2577/16, Praha 13
www.centrumvelkaohrada.cz

Salón se širokou nabídkou thajských masáží
na Praze 13 - přímo u metra Stodůlky | Vlachova 1512

HAPPY HOURS

Pondělí – Pátek 9:30-12:00

sleva 20%

Pro důchodce, policisty,
hasiče a vojáky

Sobota – Neděle 9:00-14:00

sleva 30%

Thajma – tělo uzdraví, mysl povzbudí.
www.thajma.eu
TEL: 776 464 949
E-MAIL: thajma@post.cz
WEB:
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KŘÍŽOVKA

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Národní zemědělské
muzeum vypráví ...TAJENKA. V muzeu se dozvíte spoustu
zajímavých informací
například o zemědělské technice, myslivosti, rybářství,
zemědělství s řadou
unikátních sbírkových
předmětů i hospodářskými zvířaty a vodě
v krajině. Najdete tu
výstavu Gastronomie, kde je k vidění „retro“ i moderní kuchyňské vybavení a gastro studio. Muzeum pořádá také kurzy vaření pro veřejnost. Prohlídku můžete ukončit na střeše,
kde mají ukázky zemědělských plodin typické pro naše podnebí. Otevřeno je každý den
kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin. Více na www.nzm.cz.
ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY

1. DÍL
TAJENKY

KOMPLEX

VÝPRAVNÝ
BÁSNÍK

I KDYŽ

2. DÍL
TAJENKY

KRÁSNÝ
MYTOLOGICKÝ
PASTÝŘ

STAROVĚKÉ
MĚSTO

PRÁVO VOLBY

9

13

5
11
15
8

3
14

1

6
12

10

16
4

2

TÁTA (KNIŽNĚ)
POSTUP
PŘEVODU NA
JINÉ JEDNOTKY

7

Správná odpověď z února:
Křížovka – DEN LEDNÍCH MEDVĚDŮ

OSOBNÍ
ZÁJMÉNO

MOHUTNĚT

Křížovka pro děti: Soubor Divadla Glans má pro děti na sobotu 14. března připravenou
...TAJENKA podle předlohy Karla Čapka. Můžete se na ni zajít do Divadelního sálu FZŠ
prof. Otokara Chlupa.

TUPEC
ČESKÝ HEREC

DÉMON

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

DŘÍVĚJŠÍ
POLIT. STRANA
STARÝ (ANGL.)

JIRÁSKŮV
BUDITEL

LIDOVÝ NÁZEV
VELOREXU

JEDNOTKA
EL. ODPORU
ODBĚHNUTÍ

CITOSLOVCE
ÚSDIVU

ŘÍMSKÁ TROJKA
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA
MAŽŇÁKŮV
SOUPEŘ

ČÁST
KRAVSKÉHO
ŽALUDKU
ČESKÝ
SBORMISTR

POUZE
LUMP

NEPŘÍJEMNÍ
PARAZITÉ

Soutěžní otázky na březen:
1) Komu pomáhají kontejnery s logem klokana?
2) Jak se jmenuje přednáška cestovatelky Saši Ryvolové, která proběhne v knihovně Lužiny?
3) Kde můžete navštívit výstavu Cosmos Discovery?

CHEMICKÁ ZN.
SODÍKU
ZNEKLIDNĚLÁ
CHEMICKÁ ZN.
RADONU

PLOT KOLEM
PASTVINY

RUSKÁ ŘEKA

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:
Alice a Klárka Blažkovy, Stodůlky
Adélka Kovářová, Praha 5
Vít a Eliška Špicarovi, Hostivice
Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:
Zdeněk Bělohlávek, Lužiny
Václava Křížková, Stodůlky
Tereza Šindelářová, Praha 5

DROGA

VSTUP

CITOSLOVCE
ZASMÁNÍ

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají
v hodnotě 387 Kč – Alžběta Martínková, Velká Ohrada
v hodnotě 258 Kč – Maruška Kekrtová, Stodůlky

INICIÁLY HEREČKY ANTALOVÉ



NÁPOVĚDA:
AIM, AZA

Petr Šimek

Únorová tajenka: JEDNU Z NEJVYŠŠÍCH VĚŽÍ VE MĚSTĚ
Výherci: Jan Venclů, Lužiny; Vlaďka Hrádková, Praha 5; Karel Davídek, Stodůlky


Připravila Petra Fořtová

Správné odpovědi na únorové otázky:
1) Další expozice NZM najdete v Čáslavi, Valticích, zámku Kačina a v loveckém zámku
Ohrada u Hluboké nad Vltavou.
2) Zákazníci Globusu Zličín pomohli dětem z Klokánku Hostivice a Dětského domova
Nové Strašecí.
3) Masopustní rej v obchodním centru Velká Ohrada se konal 19. února.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:
Lucie Štroblová, Stodůlky; Libuše Dominiková, Lužiny
Připravila Petra Fořtová

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

Stodůlecký posel

Periodický tisk městské části Praha 13
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