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Zpravodaj městské části Praha 13

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových
stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář
starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.
RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
poskytnutí dotace pro BA Sparta Praha, z.s., ve výši 12 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BAZAS, s.r.o., ze dne 6. 8. 2019, pod názvem
MŠ Ovčí hájek 2174 – revitalizace části komunikace na zelenou plochu začleněnou
následně do areálu MŠ
vzala na vědomí
hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu a jednání hodnotící komise
vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem Výkon správy
a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13
a schválila
výběr nabídky, která byla podána uchazečem IKON, spol. s r.o., Nehvizdská 22/8,
198 00 Praha 9 – Hloubětín
a návrh příkazní smlouvy předložený firmou IKON, spol. s r.o.
souhlasila
s novým složením Bezpečnostní rady MČ Praha 13 s účinností od 1. ledna 2020,
nové složení bezpečnostní rady je v souladu se zákonem číslo 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení, a nařízením vlády NV číslo 462/2000 Sb.
schválila
uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Příběhy našich sousedů se společností
Post Bellum, o.p.s.
schválila
střednědobý výhled rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených městskou
částí Praha 13 na rok 2021 a 2022
souhlasila
jako vlastník pozemků parc. č. 1569/28 a parc. č. 1569/286 a jako vlastník sousedního
pozemku parc. č. 2245/3, vše v k. ú. Stodůlky, se stavbou veřejné technické
infrastruktury Stodůlky – K Zahrádkám – nová RS 4190 ATÚ – etapa 2, dle předložené
studie, a to z důvodu vydání územního rozhodnutí
souhlasila
jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2026 s oplocením jižní hranice pozemku
parc. č. 1692 včetně vjezdové brány a vrátek, vše v k. ú. Jinonice, dle přiloženého zákresu,
tento souhlas nenahrazuje stanoviska orgánů státní správy

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 a na straně 4.
-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 8.00 do 11.40 hodin Den otevřených dveří.
Věra Kozohorská, ředitelka školy

Ještě v únoru bez velkoobjemových kontejnerů
V únoru nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram na březen
bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na webových stránkách www.praha13.cz.

Michaela Líčková, OŽP

FOTO: JAKUB PLÍHAL

souhlasila
s návrhem obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech
základních škol

Zápis do mateřských škol

Odvoz vánočních stromků
ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
schválilo
návrh nového Statutu fondu občanských obřadů městské části Praha 13

Zpracovala Helena Šlitrová
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Vánoční stromky můžete až do konce února volně odložit vedle popelnice nebo kontejneru na směsný nebo tříděný odpad.
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech.
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do
-redžádného z kontejnerů, ale do sběrného dvora. 

PŘÍMÁ LINKA
Vážený pane starosto,
bude pokračovat oprava Jeremiášovy ulice v dalších úsecích, zejména mezi Archeologickou a Ovčím hájkem? Počítá se s označením
jízdních pruhů? Dočkáme se přechodu v ulici Tlumačovská? Jak
jeho absenci řeší například nevidomí občané?

Ulice Jeremiášova je místní komunikací I. třídy, kde příslušným silničním správním úřadem
je Magistrát hlavního města
Prahy a pověřeným správcem
komunikace je Technická správa
komunikací hlavního města
Prahy, a.s.
O vyjádření k dalším opravám
ulice Jeremiášova a obnově vodorovného dopravního značení
jsme proto požádali TSK. Podle
jejího vyjádření se v plánu na
rok 2020 zatím s pokračováním
souvislé údržby zmíněné komunikace nepočítá.
V současné době TSK řeší finální verzi dopravního značení
s pražským magistrátem. Po jejím odsouhlasení bude podána
žádost na příslušný odbor magistrátu o stanovení dopravního
značení. Ihned po jeho vydání
a v závislosti na vhodných klimatických podmínkách bude proveden nástřik vodorovného dopravního značení barvou. Definitivní
provedení v plastu je naplánováno na letní měsíce.
Co se týká chybějícího přechodu v ulici Tlumačovská u příjezdu k objektu Prague Towers,
jedná se o místo pro přecházení,
které bylo vybudováno v rámci

výstavby tohoto objektu. Změnu
na přechod by si proto musel financovat vlastník Prague Towers.
Reliéfní dlažba je u místa pro
přecházení jiná než u přechodu
pro chodce. Nevidomí spoluobčané tedy poznají, že se nenacházejí na přechodu pro chodce, ale
v místě pro přecházení a mohou
se tomu přizpůsobit.

Práce na prodloužení kanalizačního sběrače z Řeporyjí do Třebonic jsou ve stavu projektových
prací. Jaký je tedy současný stav?

Zástupci naší městské části vedou poměrně dlouhou dobu jednání s investorem, tedy Magistrátem hlavního města Prahy,
o vybudování kanalizační sítě
v Třebonicích. Aktivně se snažíme o to, aby kanalizace byla
konečně vybudována.
Z magistrátu jsme získali informace, že v současné době společnost PUDIS, a.s., zpracovává
pro odbor investic Magistrátu hl.
města Prahy projektovou dokumentaci na akci Prodloužení sběrače T do Třebonic a také na projekt Technická vybavenost Stodůlky
etapa 0004 Třebonice, který se
týká výstavby splaškové a dešťové
kanalizace, včetně rekonstrukce
stávajícího vodovodu.
Dne 20. března 2019 bylo Prahou 13 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby – prodloužení kanalizačního sběrače od
Řeporyjí do obce Třebonice tak,
aby mohla být tato lokalita napojena na veřejnou kanalizační síť
hlavního města Prahy. Výše jme-

magistrát pracuje a počítá s jejich
realizací.
Ovšem nutno podotknout,
že přes maximální úsilí vedení
městské části Praha 13 o realizaci této prioritní investice, jsme
ze strany Magistrátu hl. m.
Prahy slyšeli již tolik nesplněných slibů a byli svědky tolika
nedodržených termínů, že nezbývá než doufat, že dosud vynaložené finanční prostředky
tentokrát donutí kompetentní
orgány tuto důležitou stavbu
dokončit.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13

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

KONTAKTY

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
Milí čtenáři STOPu,
otevřeli jste v pořadí už druhé letošní vydání vašeho zpravodaje a jistě vás zajímá, co zajímavého
na jeho dvaatřiceti stránkách naleznete. I když jsou vánoční svátky už minulostí, v některých
příspěvcích se ještě do svátečních dnů vrátíme. Jde o nejrůznější vánoční koncerty, Tříkrálové
sbírky nebo jarmarky. Důvodem ale není nostalgické vzpomínání. Každá z těchto akcí dala dětem
z mateřinek, školákům, rodičům, pedagogům a organizátorům spoustu práce, takže si alespoň
krátké připomenutí a také poděkování určitě zaslouží. V Přímé lince se starosta David Vodrážka
vyjadřuje k možnosti pokračování oprav Jeremiášovy ulice v dalších úsecích a k prodloužení
kanalizace do Třebonic. Téma STOPu na str. 5 obsahuje dost podrobné informace o projektu
s názvem Seniorská obálka. Ta je sice určená především starším osobám žijícím osamoceně, ale
vzhledem k tomu, že může výrazně pomoci v případě ohrožení na zdraví či na životě, měli by se
s ní seznámit i lidé mladší. Poměrně velký prostor je i v únorovém vydání věnován našim školám
nebo sportu. Věříme, že si se zájmem přečtete článek o neopakovatelné atmosféře posledního
sportovního soutěžení v Evropě v roce 2019 – Půlnočním silvestrovsko-novoročním Běhu
metropole nebo o třetím ročníku Prague Volleyball Games, kdy devět desítek týmů z osmi států
odehrálo v rámci turnaje téměř tři sta zápasů. A nutno podotknout, že naše týmy si vedly skvěle.
Věříme, že vás zaujme i obsah dalších pravidelných rubrik. S Martou Kravčíkovou se můžete
vydat po stopách Marie Terezie Savojské, ve Víkendech bez nudy vás tentokrát pozveme do
Národního zemědělského muzea, kde si na své přijdou i ti nejmenší návštěvníci, možná vás
zaujme některá akce z kalendáře... Rozhodnete-li se soutěžit se STOPem, tak máme jednu
novinku – od února nebudeme losovat jednoho výherce poukázky v hodnotě 500 Kč do Globusu
Eva Černá, šéfredaktorka
Zličín, ale dva. Za celou redakci vám přeji pohodové únorové dny.

Uzávěrka příštího čísla: 10. 2. 2019

novaná projekční kancelář po vydání územního rozhodnutí odevzdala odboru městského
investora Magistrátu hl. m. Prahy
vyhotovenou dokumentaci pro
stavební povolení. Ta byla předložena dotčeným orgánům státní
správy, správcům sítí a ostatním
účastníkům řízení k projednání
a k vydání stanovisek.
Nyní je dle informací z magistrátu na stavbu technické vybavenosti zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení
a probíhá projednávání této dokumentace s dotčenými orgány
a institucemi tak, aby mohla být
podána v polovině roku 2020 žádost o územní rozhodnutí. Po
jeho vydání bude zpracována
projektová dokumentace pro stavební povolení. Jeho vydání se
předpokládá na podzim 2020.
Následně bude podána žádost
o stavební povolení.
Z důvodů chybějící kanalizace
je v obci i nedostatečné dovybavení další technickou infrastrukturou. Ostatní správci čekají na
vybudování kanalizační sítě. Při
její realizaci by se zároveň spojilo dovybavení infrastrukturou,
jako je rekonstrukce vodovodní
sítě a následně nových povrchů
komunikační sítě tak, aby nedocházelo k opakované stavební
činnosti na místních komunikacích.
Dle informace z magistrátu se
předpokládá, že v roce 2021 by
mohl proběhnout výběr dodavatele na zhotovení stavebních
prací. Na obou akcích pražský

Distribuce: 28. 2. – 6. 3. 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

Povinné předškolní vzdělávání
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). Lze ho realizovat denní
docházkou do spádové či jiné mateřské školy nebo jinou formou, mezi
které patří individuální vzdělávání dítěte, vzdělávání v přípravné třídě
základní školy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální či
vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky. Pokud si rodič zvolí tuto jinou
formu, je povinen tuto skutečnost sdělit spádové mateřské škole. V případě, že již dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, do mateřské
školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v této mateřské
škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky.
Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Pra-
ha 13 je celé území městské části. To znamená, že všechny mateřské
školy MČ Praha 13 jsou spádové.
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 www.skolyprahy13.cz a www.msmt.cz.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Místní poplatek z pobytu
V prosincovém vydání STOPu jsme vás informovali o novém místním
poplatku z pobytu. Od 1. 1. 2020 platí v hl. m. Praze obecně závazná
vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu.
Každý, kdo poskytuje krátkodobé ubytování za úplatu (hotel, penzion,
ubytovna, kolej, atelier, byt, zahradní domek, karavan či stan na zahradě
apod.), je povinen se k poplatku přihlásit a odvádět vybrané poplatky
(21 Kč/osobu/den) správci poplatku – Úřadu městské části Praha 13.
Konkrétní a podrobné podmínky, jak vést evidenci a jak tento místní
poplatek počítat, vybrat, odvádět apod. najdete na www.praha13.cz
( Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek z pobytu).
Za poskytování komerčního pobytu bez přihlášení a řádného plnění
povinností jsou stanoveny finanční sankce až do výše 500 000 Kč.
Správce poplatku je ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků,
Romana Hrušková, kancelář č. 529, tel. 235 011 408, e-mail:
hruskovar@praha13.cz. Úřední hodiny (po, st 8.00–18.00;
út, čt 8.00–13.00).
Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Městská část Praha 13 již několik let aktivně realizuje místní Agendu 21 (zkráceně
MA 21). Její hlavní náplní je aktivní a vzájemná spolupráce městské části s občany a partnerskými organizacemi
na rozvoji Prahy 13 a aktivní zapojení všech subjektů do procesů plánování. Každým rokem je rozšiřováno portfolio aktivit, kterými se
snažíme naplnit základní postupy MA 21, což je komunikace s veřejností a aktivní participace. V loňském roce byly uskutečněny Veřejná
projednání, osvětové kampaně a soutěže pro děti. Jednou z priorit
v roce 2019 byla mezigenerační propojení u některých akcí, které
MA 21 pořádala. V rámci udržitelného rozvoje byly uspořádány akce
zaměřené na ekologii. Velice nás těší, že všechny byly a jsou veřejností
velmi dobře vnímány a občané se do akcí aktivně zapojují. Každoročně obhajuje MA 21 svoji práci a postup v celorepublikových kritériích, ve kterých již stabilně dosahuje velmi dobrých výsledků. V loňském roce jsme nejen obhájili svoje postavení v rámci pražských
městských částí, ale podařilo se nám tuto pozici ještě více upevnit.
Jde zatím o nejlepší umístění a tento trend chceme udržovat i nadále.
Velmi děkujeme všem, kteří se na aktivitách MA 21 aktivně podílejí.

Radní Aneta Ečeková Maršálová a Vít Bobysud, předseda výboru MA 21
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Oceněná vánoční výzdoba
Protože stále více balkonů, předzahrádek a zahrad se každoročně
v předvánočním čase oblékne do svátečního, vyhlásila naše městská
část v rámci aktivit místní Agendy 21 již podruhé fotosoutěž O nejkrásnější vánoční výzdobu balkonů, předzahrádek a zahrad.
Soutěžní fotografie bylo možné zaslat až do 10. ledna. Poté se nelehké úlohy ujala porota, ve které zasedli Vít Bobysud, Ludmila Tichá
a Yveta Kvapilová. A protože se soutěž setkala s velkým zájmem, určit
celkové pořadí nebylo vůbec jednoduché.
Vítězem soutěže o nejkrásnější „vánoční balkon“ se stal pan Václav
Dušek, zahrádku podle poroty nejkrásněji vyzdobil pan Miloslav Hájek. Předání cen proběhlo 21. ledna v budově radnice. Všichni, kteří
se soutěže zúčastnili, si odnesli pamětní diplomy, vítězové navíc ceny
od městské části Praha 13.Vítězné fotografie jsou uveřejněny
na www.praha13.cz.
Vít Bobysud, organizátor soutěže

Místní poplatek ze psů
Od 1. 1. 2020 došlo ke změnám zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – konkrétně u místního poplatku ze psů. I nadále platí povinnost hlásit psa na příslušném úřadu
do patnácti dnů od jeho nabytí a platit za něj poplatek po dovršení tří
měsíců jeho věku.
Velkou změnou podle § 2 odst. 1 a současně podle § 16c tohoto zákona ovšem je, že za psa nyní platí poplatek každý, kdo je přihlášený
na území ČR k pobytu. Tedy už nejen osoby s trvalým pobytem, ale
i osoby hlášené podle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu apod.,
dále každý, kdo na území ČR pobývá přechodně déle jak 3 měsíce,
kdo je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, osobou strpěnou,
nebo komu byla udělena mezinárodní ochrana cizince. Poplatek se
platí obci, kde je taková osoba evidována.
Další velkou změnou podle § 2 odst. 3 uvedeného zákona je, že je
pro osoby starší 65 let stanoven max. roční poplatek 200 Kč za jednoho psa (za každého dalšího max. 300 Kč). Toto platí bez ohledu na
skutečnost, zda je osoba bez příjmů, pracuje a pobírá/nepobírá důchod, žije z dividend, má souběh několika příjmů apod.
Současně došlo v § 2 odst. 2 zmíněného zákona i ke změně v osvobození od tohoto poplatku. Osvobozeny jsou osoby nevidomé, osoby
považované za závislé na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
o sociálních službách, osoby s průkazem ZTP a ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující
útulky pro zvířata a osoby, kterým povinnost držení psa stanoví
zvláštní předpis (zákon o myslivosti apod.).
Uvedené změny byly zapracovány i do obecně závazné vyhlášky
č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném
znění, která tak od 1. 1. 2020 platí v nové textové podobě.
Závěrem ještě připomenutí možnosti využít Portál občana
pro dálkové zpřístupnění údajů k platbě poplatku za psa –
www.praha13.cz/portal_obcana. Více na www.praha13.cz ( Jak si
zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek ze psů).

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

TÉMA STOPU

Seniorská obálka pomáhá zachránit život
Seniorská obálka nebo také I.C.E. karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu
s názvem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Zkratka
I.C.E., kterou je obálka označena, je mezinárodní zkratkou z anglického In Case of Emergency a znamená použít v případě nouze.
Od 12. prosince 2019 karta pomáhá i v městské části Praha 13.

Se starostou Davidem Vodrážkou jsme hned od počátku návrhu
realizace Seniorské obálky věděli, že je to pro Prahu 13 „to pravé“
a že se k tomuto projektu hlásíme a chceme ho dále rozvíjet. Starosta
tehdy poznamenal: „Je to výborná věc, která může účinně pomoci
při záchraně života, proto ji našim starším spoluobčanům co nejdříve
nabídneme. Jsem rád, že tento projekt našel stoprocentní podporu
u všech členů rady naší městské části a tím se jednoznačně zařadil
mezi naše priority, jak účinně a ještě více pomáhat našim seniorům.
Osobně se však domnívám, že Seniorská obálka může být prospěšná
každému z nás. Preventivně ji může prakticky využít kdokoli.“
Případů osamělých seniorů, kteří mají náhlé zdravotní potíže
a musí si přivolat pomoc, bohužel přibývá. Stejně jako výjezdů hasičů
nebo policie. Nezřídka se stává, že v určitých případech může být
u vás jako první hlídka strážníků či hasiči. Všichni jsou sice po odborné stránce dostatečně proškoleni, nicméně nejsou zdravotníci,
proto i jim při komunikaci s operátorem zdravotnické záchranné
služby jsou údaje uvedené v obálce cenným pomocníkem. Vše má jediný cíl – aby se mohla nastavit co nejrychleji správná metoda ošetření
a léčby ohrožené osoby ještě před příjezdem do nemocnice.
To mně ostatně potvrdil starosta Sboru dobrovolných hasičů
Stodůlky Vojtěch Koutek, když jsem se ho optala na jeho názor na
projekt Seniorské obálky. Při té příležitosti mi řekl: „Realizaci tohoto
projektu považuji za krok správným směrem. Může se totiž stát, že na
místě požáru nebo jiného neštěstí jsou hasiči dříve než záchranka. Potom jsou první kroky při pomoci na nás a právě tato obálka nám může
být do příjezdu lékaře vodítkem.“
Jeho slova potvrzuje MUDr. Zdeněk Volný, kterého jsem se též zeptala na jeho názor: „Z pohledu mé lékařské praxe má tato obálka
skutečně velký význam. A to nejen pro lékaře, ale i pro ostatní členy
integrovaného záchranného systému. Poskytuje možnost účinné
a rychlé pomoci při záchraně lidského zdraví nebo i života.“
„Obálka pro nás znamená velký posun v naší práci. Často se nám
přihodí, že v bytě ohrožené osoby zasahujeme jako první a musíme
co nejrychleji zjistit alespoň základní údaje. Nyní budeme vědět, že
je můžeme najít rychle na dvou místech – na lednici nebo zevnitř na
vchodových dveřích. Díky uvedeným kontaktům můžeme zavolat nejbližším příbuzným a informovat je o nastalé situaci,“ dodává ředitel
Obvodního ředitelství Městské policie Praha 13 Hynek Svoboda.
Seniorská obálka, která není ničím jiným než tiskopisem v průhledné plastové obálce, je určena především starším lidem, kteří bydlí
sami. Slouží k zapsání stěžejních informací o jejich zdravotním stavu
pro případ, že nebudou schopni při ohrožení zdraví či života ve své
domácnosti záchranářům sami tyto informace říci. Obsahuje základní
informace o nemocech a užívaných lécích, kontakt na příbuzné či lékaře. Na kartě jsou uvedena i telefonní čísla na všechny složky

integrovaného záchranného systému, může se totiž lehce stát, že se
člověku ve stresu to správné telefonní číslo nevybaví.
Karta se vyplní a v obálce, která je opatřena lepící a magnetickou
páskou se připevní na viditelné místo, nejlépe na lednici nebo vchodové dveře. Tato dvě místa byla předem dohodnuta se záchranáři, hasiči a strážníky. V případě zdravotních komplikací tak její existence
a zejména její správné umístění v bytě může usnadnit záchranářům
práci a výrazně zvýšit šanci na přežití ohrožené osoby.
Pro přehlednost je tiskopis barevný – podle důležitosti informací.
Na přední stranu, jak už jsem dříve zmínila, se mohou zapsat především údaje o nemocech, užívaných lécích, alergiích, kontakt na praktického lékaře a na blízké osoby.
Na zadní straně se nachází na jednom místě všechny užitečné kontakty pro Prahu 13, kde vám mohou poskytnout potřebné informace
při řešení nejrůznějších životních situací a událostí. Ať už z oblasti
sociálních služeb, příspěvků pro osoby se zdravotním postižením
apod. Proto zde naleznete například spojení na Úřad práce ČR sídlící
v 1. patře budovy radnice Prahy 13, náš odbor sociální péče, Středisko
sociálních služeb Prahy 13. Jelikož Praha 13 nabízí nejen pro seniory
spoustu volnočasových aktivit a bonusů, mimo jiné tu funguje i Vir
tuální klub pro seniory, jsou na formuláři kontakty na tak zvaný
Senior point v budově radnice.
Vypsat tiskopis Seniorské obálky není složité. A pokud si nebudete vědět rady, tak vám určitě budou nápomocni vaši nejbližší z rodiny. Stejně
tak vám určitě neodmítnou pomoc sociální pracovníci z Úřadu městské
části Praha 13, zdravotníci i ošetřující praktický nebo odborný lékař.
Velmi důležité je, aby karta obsahovala stále aktuální údaje. Vždy,
když vám budou změněny léky nebo jejich dávkování, zkrátka, nastane jakákoli změna, která se týká vašeho zdravotního stavu, je potřeba ji do formuláře zapsat – např. nemoci, se kterými se léčíte, léky,
které užíváte, prodělané úrazy, operace, kontakty na praktického či
odborného lékaře, na příbuzné a blízké osoby. Doporučovala bych
uložit do obálky i kopii karty zdravotního pojištění, občanského průkazu a vždy poslední propouštěcí zprávu z nemocnice hned po ošetření nebo hospitalizaci.

Seniorská obálka, jak už název napovídá, byla původně vymyšlena
a určena především seniorům, kteří žijí osamoceně ve svém domově.
Seniorskou obálku ale vřele doporučuji všem osobám se zdravotním
postižením, rodičům samoživitelům, ale i cizincům, kteří u nás žijí.
I.C.E. kartu včetně instrukcí je možné volně bezplatně získat na
Úřadu MČ Praha 13. Sadu může obdržet občan, který má trvalý pobyt
v MČ Praha 13. Vše vyřídíte v tzv. Senior pointu ve 4. patře radnice
naší městské části na Slunečním náměstí 13 – v kanceláři č. 517 u radní
Anety Ečekové Maršálové nebo u Hany Zelenkové v kanceláři č. 540.
Doba pro výdej Seniorské obálky: pondělí 12.00 – 15.00 a středa
8.00 – 11.30.
Veškeré informace můžete získat také na telefonních číslech
235 011 615 nebo 776 246 938. Podrobné informace o Seniorské
obálce a instrukce k jejímu vyplnění lze najít na webových stránkách
Prahy 13 www.praha13.cz/Seniorska-obalka.html.

Aneta Ečeková Maršálová, radní
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020
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nesmírně bavila. Byla neustále v pohybu a také v dennodenním kontaktu s lidmi. Přestože je již 41 let vdovou, sama se necítí. Její rodina,
především její dcera Věra a vnučka Jitka, ji v domově velmi často navštěvují a všichni se těší z každé společně strávené chvíle s babičkou.
Stejně tomu bylo i ve čtvrtek devatenáctého prosince, kdy paní Vlasta
přijala vzácnou návštěvu z naší městské části. K jejím krásným kulatinám jí přišel poblahopřát nejen starosta David Vodrážka, ale i další
zástupci naší městské části.

Stoletá dáma
Paní Vlasta Šišková se narodila jen jeden den po Štědrém dnu v roce
1919 ve Dvoře Králové nad Labem. V současné době žije již třetím
rokem v Domově u Agáty v pražských Řeporyjích. V tomto domově
pro seniory je jedinou stoletou dámou. Trápí ji sice sluch, ale vzhledem ke svému požehnanému věku se jinak těší dobrému zdraví. Nejvíce ji baví sledování televizních seriálů a jak nám sama řekla, je také
pravidelnou čtenářkou STOPu, který čte, považte, bez brýlí!
Dlouhých čtyřicet let žila na Novém Městě v domě ve čtvrtém
patře bez výtahu. „To mě udržovalo ve skvělé kondici,“ prozradila
nám s úsměvem. V roce 1990 se přistěhovala na Velkou Ohradu,
kde prožila šestadvacet let a moc se jí tady líbilo.
Čtvrt století pracovala v Bílé Labuti v oddělení hudebnin. Práce ji

Už patnáct let pleteme vánočku
„Jaké vánoční tradice doma dodržujete? Pečete domácí vánočku?
Umíte ji sami uplést? To byly otázky, které odstartovaly již patnáctý
ročník soutěže v pletení vánoček,“ říká ředitel ZŠ Mezi Školami,
Petr Vodsloň.
Za přítomnosti starosty Davida Vodrážky a místostarostky Marcely
Plesníkové a dalších pozvaných hostů se desátého prosince uskutečnila tradiční akce nazvaná Starostova vánočka. Ta byla zahájena úderem osmé hodiny v jídelně školy.
Cílem soutěže, jejíž první ročník proběhl v roce 2005, je vzbudit
mezi žáky zájem o vlastní výrobu tradičního českého pečiva. Soutěž
má každoročně mezi všemi velký ohlas.
Účastní se jí tříčlenná družstva, která jsou složena z žáků druhého
stupně. Ti společně s pozvanými hosty během třiceti minut zapletou
vánočky z devíti pramenů, z předem připraveného těsta. Vánočky jsou
po dokynutí upečeny a ujímá se jich porota složená z mladších dětí.
Kluci a holky hlasují formou vhození korálků do krabiček, umístěných
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Paní Vlasta je v domově spokojená a jak sama říká, nic jí tu nechybí.
Svým receptem na dlouhověkost se nám sice nepochlubila, ale je přesvědčená, že pohyb je všelék. A také je moc prima, když člověk dělá
to, co ho baví. Největším jejím přáním je zdravíčko, všechno ostatní je
pomíjivé.
Michala Králová
vedle pečiva.
Vánočky hostů
jsou vystaveny
mimo soutěž.
Tři vítězné vánočky
jsou vydraženy
na Vánočních slavnostech, které se
ve škole pravidelně
konají a zahajují
dobu adventu.
A jaký je osud starostovy vánočky?
Tu žáci z vítězného
družstva osobně
doručili na radnici
panu starostovi.

Michala Králová

KALEIDOSKOP

Tříkrálová sbírka už podvacáté
Vždy počátkem ledna můžete potkat zpívající tříkrálové oznamovatele
zrození Spasitele. Rozdávají drobné dárky, popřejí šťastný nový rok
a na futrech dveří nechají historické graffity s požehnáním příbytkům.
A vy jim můžete věnovat pár drobných do zapečetěných pokladniček.
Tříkrálová sbírka se konala už podvacáté a je nejúspěšnější sbírkou

v České republice. Koledníci Farní charity Stodůlky z kasiček letos
vysypali rekordních 143 254 Kč. Navíc, jako jediní v Praze, vybrali
také 10 401 Kč přes platební terminál. Všechno poputuje k dětem ze
sociálně, ekonomicky a společensky znevýhodněného prostředí, nemocným a opuštěným seniorům, ale i těm, kteří o ně pečují. Děkujeme všem dárcům za pomoc, důvěru, ochotu přispět i povzbuzení.

Dan Novotný

Ježíšek znovu nepolapen
Na úpatí Makču Pikču, známé haldy v srdci Centrálního parku Prahy 13, se na Štědrý den sešlo téměř sto padesát sportovců, aby změřili
síly s prudkým svahem, se svými kamarády a možná i se samotným
Ježíškem. Populární závod, který pořádá atletický oddíl TJ Stodůlky
Praha, láká každoročně vrcholové sportovce i amatéry a pro mnohé
se již stal nedílnou součástí vánočních oslav. Vždyť se mezi závodníky
najdou i borci, kteří nechyběli na žádném z jednadvaceti uplynulých
ročníků!
Hlavním cílem organizátorů Běhu za Ježíškem i po letech zůstává
přátelská a pohodová atmosféra a ta na místě opět vládla. Na startu
se na sebe všichni usmívali, nechyběl svařák ani cukroví, ale v okamžiku kdy se jednotlivé dvojice závodníků vydávaly do kluzkého
kopce, bylo zřejmé, že se na trati nikdo šetřit nebude. Nejrychleji si
nakonec s příkrým stoupáním poradil Robert Moucha z pořádajícího
oddílu, který na vrchol prosvištěl za šestadvacet sekund. Mezi ženami

Šňůra adventních koncertů
Tradiční předvánoční koncerty byly v loňském roce odstartovány dvanáctého prosince společným vystoupením souborů Klíček a Notečka,
o kterém vás podrobněji informujeme na straně 27. Na něj navázal
šestnáctého prosince jazzový koncert kapely Petr Sovič&Gramofon.
Obřadní síní se nesly krásné melodie sedmdesátých až devadesátých
let minulého století. Vzhledem k převážně seniorskému osazenstvu si
diváci s chutí i zazpívali. Stejně jako loni zaznamenal koncert velkolepý ohlas. Sedmnáctý prosinec patřil vánočnímu koncertu, který připravila Fakultní základní umělecká škola Stodůlky. Společně jej
zahájili starosta naší městské části David Vodrážka s ředitelkou FZUŠ

pak byla nejúspěšnější Andrea Fiedlerová z SK Aktis, která ke zdolání
kopce potřebovala o dvanáct sekund více. Žádný z nich ale Ježíška nechytil. Snad se to za rok konečně povede!
Jiří Hejbal
Stodůlky, Bojanou Kljunić. Škola představila širokou škálu oborů
a hudebních žánrů, které zde vyučují. Na podiu se vystřídaly kytarové
i akordeonové soubory, dětský pěvecký sbor, taneční soubory, orchestry se svými sólisty a v neposlední řadě i individuální interpreti. Obřadní síň doslova praskala ve švech.Následující den na radnici zavítal
lidový soubor Melodika ze stejné školy se svým uceleným pásmem

hudby a lidových vánočních zvyků. Sérii předvánočních koncertů zakončil ve čtvrtek devatenáctého prosince koncert žáků klavírní školy
paní Lyudmily Shenshyny. Posluchačům se předvedli mladí klavíristé,
jak začátečníci, tak i pokročilí a talentovaní interpreti. Děkujeme všem
zúčastněným, že nám mile zpříjemnili čekání na Ježíška. Michala Králová
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020

7

INZERCE

SOBOTNÍ DIVADÉLKA
PRAVIDELNÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
KAŽDOU SOBOTU OD 11:00 HOD. PŘED GOLDEN PACIFIC CAFÉ
1. 2. Romaneto - O dvanácti měsíčkách
8. 2. Malé divadélko Praha - O červené Karkulce
15. 2. Divadlo matky Vackové - O statečném tygříkovi
22. 2. Divadlo KAKÁ - Noty na buben
29. 2. Divadlo Bořivoj - Klaun Bedřich a jeho tetička
7. 3. Divadlo Rolnička - Dračí pohádky
14. 3. Bářino toulavé divadlo - O statečné Margitce
21. 3. Dřevěné divadlo - Princezna na hrášku
28. 3. Divadlo Zuzany Fricové - Kuba Kubikula
4. 4. Myška Eliška - O marnivé slepičce
18. 4. Prima den - My se vlka nebojíme aneb Červená Karkulka
25. 4. Divadýlko z pytlíčku - Prasečí slečinky
2. 5. Na houpačkách - Lev a myš
9. 5. Divadlo Bořivoj - Nejkrásnější příběh světa
16. 5. Divadlo Kapsa Andělská Hora - O Budulínkovi
23. 5. Divadlo Matěje Kopeckého Praha - Nápad myšky Terezky aneb O zlé koze
30. 5. Myška Eliška - Jak se Martínek a Anežka učí správnému chování
facebook.com/galeriebutovice

instagram.com/galeriebutovice

galerie-butovice.cz
Změny vyhrazeny.
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Přípravná třída na Velké Ohradě

Dobře investované finanční
prostředky
Po více než dvou letech skončila 30. listopadu 2019 Výzva MŠMT
č. 20 Praha – pól růstu, jejímž smyslem bylo podpořit rozvoj polytechnického vyučování v pražských školách a zmodernizovat odborné
učebny. ZŠ Kuncova na realizaci obdržela 1 980 728 Kč. Nejdříve byla
zrekonstruována učebna dílen, pak učebna zeměpisu a koncem listopadu ještě vystavěna dřevěná venkovní učebna v areálu školy vedle
nové školní jídelny. Realizátorem celého projektu a hlavním dodavatelem byla firma Jiří Kliner – Wood Partner, která odvedla vynikající
a velmi kvalitní truhlářskou i tesařskou práci.
O učebně dílen a zeměpisu jsme vás informovali prostřednictvím
STOPu již dříve. Učebny bylo možné zhlédnout na dnu otevřených
dveří. Poslední částí projektu je venkovní přírodní učebna zhotovená
ze smrkového, borového a modřínového dřeva. Ta při vhodných klimatických podmínkách poskytne zázemí pro práci ekologického
kroužku, družinová oddělení i výuku přírodovědy a přírodopisu.
Stavba je vzdušná a její součástí je klasická dřevěná tabule. Za dveřmi
je menší úložný prostor na uskladnění židlí popř. pomůcek pro práci
na zahradě, o kterou se v souladu s národní cenou kvality za společenskou odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj budeme starat a využívat
ji pro poznávání přírody.
Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Inspirativní stáže v cizině
V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy 49 mělo
šest učitelek ze ZŠ Mohylová možnost navštívit školy na Maltě, ve
Finsku a v Portugalsku, které využívají své zkušenosti z práce s žáky
s odlišným mateřským jazykem. Stáže probíhaly formou pozorování
či stínování učitelů, řízených diskuzí a konzultací s učiteli, setkání
s dětmi a učiteli v hostitelské škole. Inspirace ze stáží pak paní učitelky sdílely se svými kolegy formou workshopu s prezentací a diskuzí. 
Klára Stuchlá

Nabídka 6. tříd
s rozšířenou výukou
Vážení rodiče, milí žáci 5. ročníku,
Základní škola Kuncova 1580 otevře ve školním roce 2020/2021 čtyři
6. třídy se čtyřmi specializacemi. Nabízíme vám rozšířenou výuku:
• jazyků (angličtina – němčina, angličtina – španělština)
• matematiky a informatiky
• tělesné výchovy (judo, basketbal)
• výtvarné výchovy (výtvarné techniky, dějiny umění)
Žádosti o přestup přijímáme od 31. 1. 2020 po vydání pololetního vysvědčení z 5. ročníku. Pravidla stanovená pro zařazení žáků do některé
ze skupin s rozšířenou výukou, podrobnější informace i žádosti o přestup najdete na www.zskuncova.org v kapitole O škole a v podkapitole Přestup do ZŠ Kuncova.
Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

ZŠ Janského nabízí v novém školním
roce 2020/2021 možnost vzdělávání
v přípravném (nultém) ročníku ZŠ.
Výuka probíhá podle modifikovaného
programu Začít spolu – Step by Step.
Žáci nultého ročníku mají zároveň
možnost aktivní účasti na akcích
školy, jako jsou lyžařské kurzy, školy
v přírodě, vánoční jarmark apod. Pro
bližší informace neváhejte kontaktovat vedení ZŠ Janského na e-mailu
j.havlicek@zs-janskeho.cz nebo telefonu 603 420 514. Na všechny nové
žáky se těší zkušený tým pedagogů
ZŠ Janského.
Jan Havlíček, ředitel školy

Pro bezpečí našich dětí

Základní škola Klausova se snaží prostřednictvím projektu Bezpečné
cesty do školy (BCŠ) zajistit dětem pomocí úprav dopravní infrastruktury a zklidnění automobilového provozu v bezprostředním okolí
škol bezpečné pěší cesty.
Projekt začal dotazníkovým šetřením mezi dětmi a rodiči. Žáci
pak mapovali pěší cesty do školy, na nich identifikovali nebezpečná
a velmi frekventovaná místa, kde následně monitorovali dopravu.
Tento monitoring podpořil dopravní studii s konkrétními návrhy,
které byly diskutovány pracovní skupinou, mezi jejíž členy patří i zástupci MČ Prahy 13.
Tato studie byla 18. prosince 2019 slavnostně předána žáky naší
školy místostarostce Marcele Plesníkové.
K částečné realizaci již došlo vznikem nového přechodu v ulici
Klausova (pěší cesta od polikliniky) a všichni pevně věříme, že další
realizace navržených opatření budou následovat.

Lucie Ondroušková

Vánoční jarmark
V prosinci se ve FZŠ Trávníčkova konal tradiční vánoční jarmark.
Setkání rodičů, dětí, pedagogů a vedení školy za účasti Spolku rodičů
a přátel školy bylo tentokrát pro zájemce rozšířeno o konzultace se
školní psycholožkou, speciální pedagožkou, výchovnou poradkyní, zástupkyní pro 1. stupeň a nutriční specialistkou. Návštěvníci měli možnost využít nabídku vánočních výrobků a ochutnat cukroví, které žáci
připravili. A zájem byl obrovský… Akce včetně občerstvení byla financována z fondu EU, uskutečnila se v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a celkově byla návštěvníky hodnocena
velmi kladně.
Marcela Fuglíková
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020
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Škola, kde špatné známky nehrozí
V obchodním centru na Velké Ohradě v Prusíkově ulici otevřela 3. září 2018
své brány a přivítala své první žáky ScioŠkola. Jde o základní školu, kde se
děti samozřejmě učí, ale trošku jinak, než je tomu v ostatních základních
školách. Jak? Tak o tom jsme si krátce povídali s ředitelkou školy Monikou
Kohoutkovou a její zástupkyní Lucií Vrchotovou.
Vaše škola se od ostatních liší už svým názvem – scio. Co si máme pod tím
představit?
Sáhneme do původu tohoto slova, které vychází z latiny. Znamená
vědění, rozhodování, v podstatě cokoli vás napadne v souvislosti s poznáváním a s touhou po vědění, která od útlého věku vychází z nás samotných, z každého člověka. My vzdělávání nenastavujeme nějakými
přísnými a striktními systémy. Ve ScioŠkolách se snažíme připravit
pro všechny děti takové podmínky učení, které odpovídají jejich aktuálním možnostem a potřebám. To ale samozřejmě neznamená, že si
naši žáci dělají, co chtějí. Naopak. Ale necháváme na každém z nich,
aby si mohl nastavit priority. Aby měl dostatek prostoru a možností
vzdělávat se v tom, co ho nejvíce zajímá. Důležité je, aby ho učení bavilo a dávalo mu smysl. Aby získal schopnost převzít za vlastní učení
odpovědnost. Snažíme se, abychom pro naše žáky nebyli stoprocentní
vnější motivací, ale abychom podpořili jejich vnitřní motivaci. Děti samozřejmě vedeme, ale používáme k tomu jiné formy. Všechny by měly
dosáhnout určité úrovně v základních oblastech a mít možnost se mimořádně rozvinout v oblastech svého zájmu.

Jsou zde zastoupeny všechny třídy?

Škola je koncipována od 1. do 9. třídy, zatím máme zastoupeny třídy
do 7. ročníku. Odlišnost od běžných škol je v tom, že prvňáčci se učí
samostatně, ale žáci 2. a 3. třídy se učí dohromady. Stejně jako žáci
4. a 5. třídy a 6. a 7. třídy. Základním předmětům, jako jsou čeština,
matematika a cizí jazyk, je věnován samostatný prostor. Ostatní

předměty jsou vyučovány v jednom celku, kterému říkáme Svět v souvislostech. Ve třídě je průvodce, někdy také asistent, u jazyků rodilý
mluvčí. Nám se tato forma výuky skutečně osvědčila, vyhovuje nám
i žákům. Můžeme ji realizovat díky nízkému počtu žáků v ročníku.
To nám umožňuje individuální přístup ke každému z nich.

Řekly jste průvodce?

Ano, protože žáka na cestě za vzděláním provázíme. Odtud průvodce.
Jiné označení pedagoga ale není jedinou zvláštností. U nás se všichni
oslovujeme jménem, žáci nedostávají známky, ale slovní hodnocení,
velmi úzce spolupracujeme s rodiči, kdy o hodnocení žáka hovoříme
s rodiči za jeho přítomnosti. Tím má dítě možnost se k tomu vyjádřit,
diskutovat, vysvětlit... Nemusí pasivně přijmout naše tvrzení.

Probíhá výuka podle daných osnov?

I my se řídíme legislativou, máme přesně dané osnovy, které nám
určují, co musí žáci v jednotlivých ročnících zvládnout. Stejně jako
všechny ostatní školy vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu,
z kterého tvoříme svůj Školní vzdělávací program. Naše cesta k vzdělání a vědění vede bezpečným prostředím, kde dítě může projevit
svůj zájem, názor, kde chyba není ostudou, ale vodítkem ke zlepšení
a k správnému rozhodnutí. Žáci nejen spolurozhodují o náplni jednotlivých bloků výuky, ale také o určitém „řádu“ školy nebo o jejím vybavení...

Jak se může případný budoucí žák v „odlišnostech“ Scio Školy zorientovat?
Většina škol v Praze 13 má nějaké zaměření, kterým se od ostatních
liší. Naše škola nabízí rodičům i žákům jen další alternativu. Dítě
může celý týden, případně i déle, školu navštěvovat, aby se mohlo
seznámit s formou výuky a ujistilo se, zda mu náš systém vyhovuje.
Stejně otevřeně přistupujeme i k rodičům a poskytneme jim odpovědi
na všechny otázky.
Eva Černá

INZERCE

Účinná metoda na tvarování postavy, odbourání
tuku a zpevnění ochablého svalstva a kůže.
To vše dokáže v krátké době metoda Bailine,
která je vhodná pro ženy a muže každého věku.
Právě díky nenáročnosti je metoda vhodná i pro starší lidi
a ty kteří z časových důvodů nestíhají návštěvu posilovny
a nebo už na ně cvičení a diety nefungují.
1 terapie trvá 44 minut = 2,5 hodiny intenzivního tréninku.
Za jednu terapii ošetříme ruce, záda, bříško, bůčky,
zadeček, vnější a vnitřní stranu stehen a nad kolenama.
Metodu bailine najdete pouze na jediném místě v Praze
v estetickém a hubnoucím centru Pretty Woman and Man na Andělu.
Pro čtenářky časopisu STOP máme přípravené výhodné balíčky!
PRO KLIENTY NAD 60 LET JE DALŠÍ SLEVA 10 %.
10 terapií + 1 zdarma 5 500 Kč
Pretty Woman & Man
15 terapií + 2 zdarma 6 900 Kč
Nádražní 110, Praha 5 - Anděl, tel. 257 313 721 nebo 602 935 671,
20 terapií + 3 zdarma 7 700 Kč

www.prettywomanandman.cz

KUPON - 1 UKÁZKOVÁ TERAPIE A ANALÝZA POSTAVY ZDARMA!
AKCE TRVÁ DO 29. 2. 2020
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Učíme se hospodařit

Projekt Erasmus+
se blíží do finále
Již další dvouletý projekt Erasmus+ pod názvem Virtual and Real in
Our Life, který ZŠ Mládí spolu s partnery z Německa, Francie, Španělska a Itálie od minulého školního roku realizuje, se pomalu dostává
do finále. Evropskou unií financované aktivity se v tomto školním
roce z fáze prozkoumávání a snahy o pochopení složitého prolínání
reálného a virtuálního světa posunuly k realizaci školení pro učitele
a žákovských setkání. Při nich převádíme získané znalosti a dovednosti do praxe.
V letních měsících jsme tak uspořádali další vzdělávání pro evropské učitele. Během tří dnů se osm zahraničních kolegů seznámilo se
základy 3D tisku, s využitím VR brýlí ve výuce a s několika internetovými nástroji webu 2.0.
Pro žáky byla podobná možnost připravena v listopadu ve španělském městě Alcalá de Henares u partnerské školy IES Alkalá Nahar.
Během setkání se žáci naší školy spolu s dalšími třemi desítkami vrstevníků dozvěděli, jak uspořádat „bojovku“ s pomocí QR kódů,
k čemu může být rozšířená realita v hodinách biologie, jak natočit
film s použitím speciálních efektů, co to znamená programovat robota
a mnoho dalšího.
Všechny znalosti a dovednosti využíváme přímo ve výuce. Tablety
se tak stávají učební pomůckou, internet je nástrojem rozvoje žáků, nikoli pouze kanálem ke konzumaci obsahu. Mobily se v hodinách používají k obohacování a prozkoumávání, ne k ubíjení nudy o přestávkách... A to není rozhodně všechno. V hodinách angličtiny a němčiny
probíhá výzkum toho, zda žákům více vyhovuje komunikace reálná
(dopisy) nebo virtuální (Skype). Ve druhém pololetí pak jedna žákyně
naší školy stráví dva měsíce v partnerské škole v Německu, kde se
stane projektovým vyslancem mapujícím aktivity projektu v německé
škole.
Projekt skončí v červnu 2020, ale jeho přínos s námi ve škole bude
ještě dlouho. Všichni tak cítíme, že deset let evropských programů
naši školu reálně proměnilo. Těšíme se na další projekty, o které spolu
se staronovými evropskými partnery žádáme.

Tomáš Klinka, koordinátor projektu Erasmus+ v ZŠ Mládí

Vánoční akademie
V průběhu prosince probíhaly v naší ZŠ s RVJ Bronzová důkladné
přípravy na velký projekt s názvem Vánoční akademie. Jednotlivé třídy
prvního stupně pečlivě dolaďovaly svá pestrá vystoupení, která ve
středu 18. prosince předvedly široké veřejnosti v prostorách Spolkového domu. Rodiče, prarodiče, hosté a přátelé školy se výborně bavili.
Svou hojnou účastí, opravdovým zájmem o dění školy a v neposlední
řadě obrovským potleskem podpořili naše šikovné školáky a práci pedagogického sboru. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že jsme v adventním čase potěšili mnoho lidských srdcí.

Pavlína Tomsová, zástupkyně ředitelky

Prosinec je měsíc spojovaný s Vánocemi a tradičními jarmarky. Ani
školám se vánoční nálada nevyhne a pořádání školního jarmarku se
často stává tradicí. Děti pod vedením učitelek vyrábějí drobnosti,
které pak na jarmarku prodávají a za utržené peníze si pořídí něco
malého do třídy nebo vyrazí na výlet.
Letos to ale měli žáci
4.A ZŠ Klausova trochu
jinak. Zapojili se totiž do
projektu Abeceda peněz,
který jim umožnil založit
fiktivní společnost. Dostali
finanční obnos do začátku,
aby mohli nakoupit materiál na výrobu. Sami si vymysleli název firmy, logo
i předměty, které budou
vyrábět. Vytvořili pozvánky, plakáty. Každý měl ve
firmě své místo a úkol.
Celé snažení vyvrcholilo
10. prosince, kdy se v OC
Luka spustil plánovaný
jarmark. Příjemná předvánoční atmosféra oslovila
nejednoho kolemjdoucího
a výrobky ze stánků rychle
mizely. V průběhu projektu se toho děti hodně naučily, ale samotný
prodej je bavil nejvíc. A jelikož byl výdělek nemalý, příjemná odměna je jistě nemine.
Milada Jiřičková, třídní učitelka 4.A

Začít spolu – Step by Step
Co je to vzdělávání podle Začít spolu – Step by Step? Moderní vzdělávací program, který nabízí ZŠ Janského, je součástí mezinárodní
vzdělávací sítě ISSA. Myšlenky tohoto programu jsou uplatňovány
ve více než třiceti zemích světa. Jde o otevřený didaktický systém,
který dbá na samostatnost žáků, jejich individualitu a osobnostní
růst se zaměřením na samostatnou sebereflexi žáka. Program připravuje děti tak, aby se aktivně zajímaly o učení, uměly se samy efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným
stresem. ZŠ Janského je certifikovanou školou Step by Step a v novém školním roce 2020/2021 se těší nejen na prvňáčky, ale na
všechny nové žáky, kteří chtějí získat dobré vzdělání metodou, která
má smysl a není pouze o drilu a biflování. Bližší informace o programu naleznete na www.zs-janskeho.cz, www.zacitspolu.eu.

Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020
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Centrum nejen zdraví a krásy

Junior Minigolf Masters počtvrté

Když Kódó Madl stavěl Avaloku, bylo kolem této zvláštní stavby
mnoho dohadů. Názory se různily, ale nakonec vznikl unikátní objekt,
který Kódó san stavěl podle vlastních projektů i znalostí zásad Feng
Shuei a sakrální architektury. Strohý zenový styl exteriéru kontrastuje
s unikátností interiérů.
Jak říká Kódó san (tak správně zní jeho oslovení), citujíc taoistické
klasiky: „Stěny, podlaha a střecha tvoří dům, ale teprve to, co se děje
uvnitř, přináší smysl a účel domu.”
Účelem Avaloky byl vznik centra, školy, nebo útočiště, kde by lidé
dostávali to nejlepší pro své tělo, mysl a duši. Pro svou krásu, zdraví,
dokonalost, obnovení sil a omlazení, nebo přímo vyléčení svých životů.
Tisíciletí tradic se zde spojuje s nejnovějšími poznatky vědy o člověku
a způsobech zvýšení kvality života. A co zde můžete konkrétně nalézt?
Hlavní náplní jsou japonská dynamická jóga Aiki odori, Čchi-kung
meditace a výuka Buddhovy nauky Zen, Aikidó pro děti od 4 let,
Iaidó, Kodo Kempo, Kouching, bioenergetické terapie, magnetoterapie
a další metody tradičního léčení, Feng shuei... Stále pokračuje společný
projekt městské
části Praha 13
a Avaloky Sebeobrana pro ženy –
výuka technik,
které může
úspěšně
použít i slabší
žena proti silným
útočníkům. Sebeobrana pro ženy
je zdarma, účastnice si s sebou
mohou vzít i své partnery jako figuranty. To je neúplný výčet toho,
co se v domě na výspě Bellušovy ulice děje a co zde nejen občané
Prahy 13 mohou nalézt.
V Avaloce vídáme spokojené děti a rodiče, kterým třeba cvičení,
víkendové semináře a letní příměstské tábory změnily, a v mnohém
napravily, i soukromý rodinný život. Avaloka se snaží být vlídným,
leč důsledným a někdy přísným místem, kde lidé nacházejí mnohdy
to, o čem v tradičním světě sníme. Spolupráce Kódó Madla s radnicí
Prahy 13 ještě dávno před vznikem Avaloky směřovala ke kultivaci dětí
a mládeže, k boji proti nebezpečí drog, vandalizmu a dalším
negativním jevům. Více informací naleznete na www.avaloka.cz. -red-

V OD Kotva, kam minigolf přesídlil z Galerie Nové Butovice, odstartoval další ročník turnaje Junior Minigolf Masters. Jeho organizace
v takovém
měřítku je
ve světě zcela
unikátní.
„I po přestěhování se do loňského třetího
ročníku turnaje
zapojily školy
Prahy 13 ve
velkém počtu,“
říká Tomáš
Navrátil, závodní hráč, trenér a prezident Českého minigolfového
svazu a dodává: „Za tři ročníky se ho zúčastnily téměř čtyři tisíce žáků
prvního a druhého stupně základních škol. A na výkonu dětí je to, že
se účastní už několikátého ročníku opravdu znát. Víc si turnaj užívají,
což je ta nadstavba, kterou jsme chtěli vybudovat. Aby se jim minigolf
zalíbil, aby se pro některé stal další volnočasovou aktivitou a v tom nejlepším případě, aby se mu aktivně věnovaly. Výhodou minigolfu je, že
v podstatě hned napoprvé si zahraje úplně každý. I ten, který jinak
k žádným sportovním aktivitám neinklinuje. A navíc – alespoň na hodinu dobrovolně všichni odloží mobil a jdou hrát. To je u mnoha
z nich malý zázrak. Musím říci, že se nestane, aby některé z dětí nehrálo. Zapojí se opravdu celé třídy. I děti, které se zprvu k minigolfu
stavěly skepticky, si hru nakonec užívají a mnohdy jsou překvapené,
jak dobrých výsledků dosahují. Dnes k nám do kroužku chodí děti,
které se s minigolfem v podstatě seznámily až na tomto turnaji. A co
víc, některé z nich už podávají skvělé výkony. A to v relativně krátkém
čase. Abych byl konkrétní, je to například Dominik Šebor, který se zúčastnil prvního ročníku Junior Minigolf Masters. Tehdy byl tuším
páťák, chytlo ho to, je člen klubu a má nakročeno do juniorské reprezentace. Naposled při klubovém turnaji dokonce porazil juniorskou
mistryni světa. Takže je fakt dobrý. V málokterém sportu je možný tak
rychlý posun. A kdo ví, možná se mezi letošními účastníky najde další
skutečný talent.“
Základní část turnaje se odehraje zhruba do konce dubna a myslím,
že finálové zápasy by přišly na řadu v květnu. Tento předběžný harmonogram může ovlivnit počet přihlášených škol a školních družin. Nicméně do konce školního roku bude o vítězi rozhodnuto.
Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM
Jen málokdo si dovede představit silvestrovskou noc a příchod Nového roku bez větších
či menších ohňostrojů. Nebe se o půlnoci
rozzáří mnoha barvami a tato podívaná trvá
řadu minut. A to se samozřejmě už dávno
netýká jen velkých měst. Historie ohňostrojů
je opravdu dlouhá. Začala se v podstatě psát
současně s vynálezem střelného prachu.
Dnes každý ví, že stejně jako má rub a líc
každá mince, existuje spousta důvodů, proč
od této světelné a zvukové show upustit.
Ale umíte si představit, že by ohňostroje
úplně zmizely? My se s vámi podělíme
o jednu z došlých fotografií, která zachycuje,
jak jsme vítali příchod roku 2020 v naší
městské části. Autorkou je paní Dagmar Vopolková, která vyfotila silvestrovské Sluneční
náměstí.
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete
nám ji na stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. Za všechny zaslané snímky vám mnohokrát děkujeme.
Eva Černá
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SPORT

Harmonická jóga v Avaloce
s Yoga/Lu

Půlnoční silvestrovsko-novoroční
Běh metropole
Startovní výstřel ve 23.45 hod. odstartoval poslední sportovní soutěžení v Evropě v roce 2019, běžecký závod, jehož hostitelem se stala již
posedmé MČ Praha 13. Ke startu se přihlásilo dvaadevadesát závodníků všech věkových kategorií z pražských městských částí, měst
a obcí ČR, ale také z Brazílie, Kazachstánu, Anglie... Start i cíl pětikilometrového běhu byl u Galerie Nové Butovice. Závodníci bojovali
nejen o body do celkového pořadí městských částí, ale také o zajímavé
ceny v rámci tohoto závodu.
Nejúspěšnějšími reprezentanty v kategorii městských částí se stali
běžci MČ Prahy 13, když se na 7. místě umístil Václav Vohradský
a v ženské kategorii na 4. místě Miriam Kurtosiova.
Celkovými vítězi se stali Pavel Tall v čase 17:30:00 a Dana Fickerová v čase 19:59:00. Jako památku na závod si účastníci odnášeli ceny
v podobě pohárů-trofejí i účastnických medailí a magnetek s logem
běžeckého seriálu Běh metropole včetně startovních čísel.
Atmosféra závodu měla opět neopakovatelnou podobu, kdy závodníci dobíhali pod petardami osvětlenou oblohou, aby na počest prvních vítězů v roce 2020 zazněla česká státní hymna. Na závěr závodu
po dekorování vítězů si všichni zúčastnění připili tradičním „iontovým
nápojem“ tohoto závodu – šampaňským.
Za všechny organizátory chci vyjádřit osobní poděkování MČ
Praha 13, jejím dotčeným odborům i městské policii za vstřícnost
a podporu při realizaci závodu.
Roman Jaroš, ředitel závodu a autor projektu

Kvalitní fotbal s krásnými góly
První lednovou sobotu patřila Sportovní hala Lužiny fotbalu, přesněji
nejstaršímu fotbalovému halovému turnaji v Praze 13 a to Notor
Cupu. V pořadí již devatenáctého ročníku se zúčastnilo celkem sto
dvacet hráčů z dvanácti týmů. To je maximální počet startujících,
který časově zvládne turnaj v průběhu jednoho dne odehrát.
Tradičně se hrálo na dvě skupiny každý s každým. První čtyři družstva
postupovala do čtvrtfinále, ostatní hrála o umístění. Opravdu velký počet
fanoušků viděl kvalitní fotbal s krásnými góly. Co je rovněž důležité –
nedošlo k žádnému zranění a všechny zápasy proběhly v klidu a pohodě.
Vítězem se stal tým Dřeváci, který ve finále jasně přehrál družstvo
Legend. Na třetím místě se umístil FC Křisoudov. Nejlepším hráčem
byl vyhlášen Milan Hes z vítězného týmu.
Všem bych chtěl poděkovat za účast a mému kolegovi Petru Brothánkovi za pomoc při organizaci turnaje. Příští rok se sejdeme na jubilejním dvacátém ročníku.
Marek Ždánský, prezident Notor Cupu

Od ledna můžete praktikovat
hatha/vinyasa jógu každé
úterý od 18.30 do 19.45 hodin v nádherném prostoru
Avaloka – škole tradičních
bojových umění a meditace,
v ulici Bellušova 72. Je pro
vás připravena komplexní
lekce vhodná pro začátečníky
i pokročilé. Rezervace není
nutná, přijďte si hodinu rovnou vyzkoušet. S sebou si vezměte pohodl
né oblečení na sport, jógamatku a lehkou přikrývku na relaxaci. Pokud
jógamatku nevlastníte, v Avaloce jsou k zapůjčení zdarma. Více na
facebookové stránce Yoga/Lu.
Lucie Poláková, lektorka

Trofeje putují do pěti evropských
zemí
Tři dny strávené ve vánoční Praze budou pro mnohé volejbalisty nezapomenutelným zážitkem. Devět desítek týmů z osmi států odehrálo
v rámci Prague Volleyball Games bezmála tři sta zápasů. „Na provozu
a organizaci soutěže se podílelo více než sto lidí, všem patří obrovský
dík,“ prohlásil ředitel turnaje Martin Lébl.
První dva dny probíhal turnaj ve čtyřech pražských halách, závěrečný soutěžní den byly na programu už jen finálové zápasy všech
osmi kategorií na Lužinách. Tituly vybojovala družstva z pěti zemí, to
dokazuje tvrdou mezinárodní konkurenci soutěží. „Jsme moc šťastní,
že jsme se mohli tohoto turnaje zúčastnit, Češi jsou bojovníci, což našim hráčkám chybí, tak doufám, že tady něco okoukaly,“ svěřila se Tereza Soukup Stříbrná, trenérka rakouské reprezentace kadetek. Nej
úspěšnějším klubem se stali domácí Lvi Praha, kteří se prosadili do
finále v každé kategorii chlapců a třikrát dokázali zvítězit.
Organizátoři zajistili i neobyčejně důstojný ceremoniál, medailisty
dekorovali vedle Martina Lébla i místopředseda ČOV Zdeněk Haník
a reprezentantka Helena Havelková, která byla zároveň ambasadorkou
Prague Volleyball Games. „Je skvělé, že existuje takový turnaj. Holky
a kluci mají výbornou příležitost konfrontovat se s mezinárodní konkurencí a to je moc důležité,“ kvitovala smečařka Dynama Moskva.
Finálové výsledky:
Chlapci – U12: TSV Grafing (Něm.) – VK Lvi Praha 0:2; U14:
VK Lvi Praha – TSV Grafing (Něm.) 2:1; U16: VK Lvi Praha –
TSV Grafing (Něm.) 0:2; U19: Dukla Liberec – VK Lvi Praha 0:2
Dívky – U12: Volejbal Tábor – TJ Sokol Havlíčkův Brod 1:2; U14:
TJ Jiskra Havlíčkův Brod – GLKS Nadarzyn (Pol.) 0:2; U16: reprezentace Rakouska 2004 (Rak.) – reprezentace ČR U14 2:0; U19: Kralupy n. V. – reprezentace SR U17 (Slovensko) 0:2. Třetí ročník Prague
Volleyball Games se za rok uskuteční ve stejném termínu, tedy opět
uprostřed zimních prázdnin.
Tomáš Klement
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020
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HASIČSKÉ OKÉNKO
Hodnocení roku 2019

Rok se s rokem sešel a první prosincové sobotní odpoledne se konala
mikulášská besídka pro veřejnost spojená se zábavným programem
pro děti větší i ty úplně malé. Společně s rodiči a prarodiči se příchozí
děti zapojily do her a soutěží o zajímavé i sladké ceny. Program plný
her a soutěží vyplnil čas do příchodu čertů, Mikuláše a anděla. Příjemně prožité odpoledne zakončila nadílka a každé z dětí si odnášelo
plno laskomin. Tak jako pokaždé, i letos čerti odešli s prázdnou.
Velký dík patří organizátorům za bezvadnou přípravu!
Poté se uskutečnila valná hromada SDH Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. Loňský rok byl ve znamení voleb, skončilo pětileté volební období a bylo potřeba navrhnout a zvolit nový výbor. To byl také jeden z bodů volební valné hromady. Všichni navržení
členové byli na VVH zvoleni a budou tak pokračovat v práci pro obec
a město.

Byl to rok různorodé činnosti, kdy se členové zapojili do společenského dění, kultury i sportu.
Letošní rok je pro nás rokem oslav sto třiceti let od založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Stodůlkách. Děkujeme Úřadu městské části
Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu naší činnosti. Bez ní bychom
své úkoly v rámci integrovaného záchranného systému nemohli plnit.
Děkujeme.
Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Na nový výbor čeká řada úkolů

V sobotu 4. ledna proběhla v restauraci u Beránků valná hromada
SDH Třebonice, zhodnotil se uplynulý rok ve sboru, co se povedlo
i nepovedlo. Zároveň byl zvolen nový výbor na období 2020–2025.
Byl odsouhlasen plán a rozpočet sboru na tento rok. V dalším čísle
Vás seznámíme s akcemi, které se uskuteční v jarních měsících
a s prvními závody kroužku mladých hasičů.

Hasiči Stodůlky - rok 1895



Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE
Speciální akce zaměřená na neukázněné majitele psů

Pravidelnou kontrolou pejskařů
jsou pověřeni zejména naši
územně odpovědní strážníci –
okrskáři, kteří ve svých okrscích
vykonávají hlídkovou činnost
pěším způsobem.
Nad rámec průběžných kontrol jsme na celém svěřeném teritoriu začali opětovně provádět
speciální „akce psi“. Jedná se
o plošné akce zacílené na neukázněné majitele psů.
S ohledem na současné právní předpisy a trvale neuspokojivý stav veřejných ploch, budou strážníci našeho obvodního ředitelství realizovat
mimořádné akce na kontrolu psů každý kalendářní měsíc.

Součástí zvýšenégho počtu kontrol bude i prověrka řádného označení
a přihlášení zvířat.

Ztráty a nálezy

Téměř každoročně prosíme naše občany, aby si důsledně hlídali své
osobní věci. V loňském roce jsme přijali nebo sami nalezli stovky
osobních dokladů, platebních karet, peněženek, mobilních telefonních
přístrojů a příručních zavazadel. Občané nejvíce zapomínají své věci
u obchodních center, na zastávkách městské hromadné dopravy, na
parkovištích...
Než tyto zapomenuté věci odevzdáme na ztráty a nálezy, vždy se ale
nejprve snažíme vrátit je původním majitelům. Nicméně nás tato činnost trvale značně zatěžuje. Chování řady vlastníků nalezených věcí
považujeme za velmi nezodpovědné. Někteří zapomnětlivci si u nás
nejsou schopni vyzvednout dokonce ani osobní doklady, peníze či luxusní mobilní telefony.
Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Z DENÍKU POLICIE ČR
 V průběhu prosince se policistům z Místního oddělení
policie Stodůlky podařilo zadržet muže podezřelého ze spáchání trestného činu znásilnění. Podezřelý byl zadržen
krátce po spáchání svého činu. Následně jsme celý případ
předali Službě kriminální policie a vyšetřování, jelikož
právě tato služba je věcně příslušná konat vyšetřování.
Tento pachatel dosud nebyl ze spáchání tohoto trestného
činu odsouzen. To je vždy běh na dlouhou trať.
 Na konci roku byl ve Stodůlkách odhalen případ podezření
ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, který si převzali
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kolegové Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy. Tento případ nemá souvislost s oslavami konce roku.
 Období těsně před vánočními svátky je také spojeno se
zvýšeným výskytem kapesních krádeží, neboť občané
chodí nakupovat s větší finanční hotovostí, a také s vloupáním do sklepů, kde bývají často uloženy vánoční dárky.
V průběhu prosince prováděli policisté našeho oddělení policejní akci u obchodních center, kde byla navýšena hlídková činnost, čímž se nám podařilo udržet tuto kriminalitu

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

kapesních krádeží ve velmi malé míře. V období před
Vánoci jsme zaznamenali pouze jednotlivé případy vloupání do sklepů a několik kapesních krádeží.
 Můžeme říct, že oslavy konce roku nepřinesly zvýšení
trestné činnosti. Oproti předchozím rokům patřila noc
z 31. prosince 2019 na 1. ledna 2020 spíše mezi ty klidnější.
Především jsme očekávali, že bude docházet k různým potyčkám, nebo, v souvislosti s použitím zábavní pyrotechniky,
k poškození majetku. Naštěstí se nic závažného nestalo.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

ulice
Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174
– Sportcentrum)
Petržílkova č. 2483 (komunikace
u sloupu veřejného osvětlení)
K Sopce (zpevněná panel. plocha
– proti č. 1655)
7. 3. – so Jaroslava Foglara (parkoviště proti
28. 5. – čt č. 1329/2)
9. 9. – st Nad Dalejským údolím (u č. 2689)
křižovatka ul. Operetní – Melodická
K Zahrádkám (parkovací záliv před
vchodem do restaurace č. 1047/21a)
Chalabalova (parkovací záliv proti
č. 1612)
K Hájům (plocha proti č. 821/11)
datum
19. 3. – čt
13. 6. – so
17. 9. – čt

po–pá

so

15.00–15.20

8.00- 8.20

15.30–15.50

8. 30–8.50

16.00- 16.20

9.00–9.20

16.30–16.50

9.30–9.50

17.00–17.20
17.30–17.50

10.00–10.20
10.30–10.50

18.00–18.20

11.00–11.20

18.30–18.50

11.30–11.50

19.00–19.20

12.00–12.20

ulice
5. máje (proti domu č. 325)

po–pá
15.00–15.20

so
8.00–8.20

křižovatka ul. K Fialce – Živcových

15.30–15.50

8.30–8.50

datum

19. 3. – čt
13. 6. – so
17. 9. – čt

datum

ulice
křižovatka ul. Běhounkova
– Dominova (parkoviště u č. 2463)
Suchý vršek (parkoviště proti domu
č. 2101)
Petržílkova (parkoviště proti domu
č. 2267)
Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)
Janského (parkovací záliv proti č. 2211)
Janského (parkovací záliv
u lékárny)

po–pá

so

16.00–16.20

9.00–9.20

16.30–16.50

9.30–9.50

17. 00–17.20

10.00–10.20

17.40–18.00
18.10–18. 30

10.40–11.00
11.10–11.30

18.40–19.00

11.40–12.00

po–pá

so

15.00–15.20

8.00–8.20

15.30–15.50

8.30–8.50

po–pá

so

15.00–15.20

8.00–8.20

Mládí (u restaurace Mlejn)

15.30–15.50

8.30–8.50

Sezemínská (parkoviště)

16.00–16. 20

9.00–9.20

16.30–16.50

9.30–9.50

17.00–17.20

10.00–10.20

17.30–17.50

10.30–10.50

Fantova (u provozovny Auto Kelly)

18.10–18.30

11.10–11.30

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

18.40–19.00

11. 40–12.00

ulice

7. 4. – út křižovatka ul. K Řeporyjím
7. 7. – út – K Chabům (u kapličky)
24. 10. – so Kuchařova (parc. č. 160/468)
datum

ulice
nám. Na Lužinách

Bellušova (parkoviště proti domu
16. 4. – čt č. 1804)
16. 7. – čt
31. 10. – so Kolovečská (parkoviště)
Böhmova (parkoviště u kotelny)

Michaela Líčková

INZERCE

Na Vás záleží
První český plug-in hybrid ŠKODA SUPERB iV kombinuje
klasický spalovací pohon s elektromotorem. Čistě na
elektřinu ujede až 62 km a při využití obou motorů
dokáže snížit spotřebu pohonných hmot pod 2 litry
na 100 km. Vyprodukuje také až o dvě třetiny méně
emisí ve srovnání s obdobně výkonným automobilem
se spalovacím motorem.

NOVÁ
ŠKODA
SUPERB iV
První český plug-in hybrid

Navštivte nás a informujte se o dalších výhodách, které
Vám osobně elektromobilita nabízí.

skoda-iv.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO STYL
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

Kombinovaná spotřeba modelu ŠKODA SUPERB COMBI iV:
1,6–1,7 l/100 km; emise CO2: 37–38 g/km

Untitled-11 1

27.11.2019 10:14:05
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STŘÍPKY
NEČEKANÁ NÁVŠTĚVA.

Členové Umisťovací komise do Domova seniorů
Zity Kabátové v Praze 13
navštívili 20. prosince 2019
domov a pozdravili
všechny jeho obyvatele.
Popřáli všem hodně zdraví
a hezké prožití vánočních
svátků. Senioři, kteří tuto
návštěvu nečekali, byli mile
překvapeni. Na památku
dostali květiny a kominíčka
pro štěstí. Aneta Ečeková Maršálová

BASKET ŠPUNTI. Přípravky SK Velká Ohrada v ZŠ Janského
a ZŠ Klausova mají za sebou první zápasy. Zúčastnili jsme se turnaje
Špuntů (děti ročníků 2011–2013) a dvakrát uspořádali zápasy, kterých
se zúčastnily přípravky z Velké Ohrady a ze Smíchova. Děti hrají
s velkým nasazením a radují se z každého koše. Přípravky se ukazují ve
výborném basketbalovém světle. Nábor dívek a chlapců do přípravek
ročník 2011–2013 dále pokračuje. Více informací na basket.neco.cz.

Pavel Toušek

ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE I ČERTOHRÁTKY. Po dva dny se předškolní oddělení v Domě dětí a mládeže Stodůlky proměnilo v prostor
s anděly a čerty, a tak si zde děti mohly pořádně užít Čertovské odpoledne. A aby čertů, andělů a Mikulášů nebylo málo, proběhly ve Zvídavé
školičce DDM Andělské čertohrátky. Děti vyzpovídal a trošinku postrašil Lucifer s dovádivými čertíky, s anděly si mohly vytvořit výrobky
v nebeské výtvarné dílničce a nebo napsat dopis Ježíškovi. Všichni
odešli domů s dobrou náladou a s nadílkou od hodného Mikuláše.

Dagmar Eckhardtová a lektorky DDM

NÁVŠTĚVA Z BRNA. V prosinci navštívili naši ZŠ Mohylová stu-

denti psychologie z Masarykovy univerzity v Brně. Zajímala je naše
práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky. Strávili s námi den
v 5. třídě, kam chodí několik dětí s vysokým potenciálem učení. Pro
žáky si na úvod připravili poznávací hry. Ti v druhém bloku využili
nových her, které máme k dispozici – například 3D Bofiin, Lidské
tělo, nebo hra pro začínající kriminalisty. Žáci tak ukázali svou kreativitu a schopnost spolupráce ve skupinách.
Markéta Kůtková
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NOVINKA VE ČTYŘLÍSTKU. Díky spolupráci naší školky s rodiči se
mají děti v MŠ Čtyřlístek opravdu na co těšit. Příprava koutku pro
nadané děti se totiž chýlí ke konci. Děti budou mít k dispozici několik
mikroskopů, díky novým pomůckám se budou moci blíže seznámit
s orgány našeho i zvířecího těla, připravena je pro ně vesmírná stanice
s planetami, raketami a vším, co k vesmíru patří. V blízké budoucnosti
plánujeme koutek ještě rozšířit o „vědecké“ pokusy a objevy. Koutek
pro nadané děti není samozřejmě určen pouze pro ně, možnost využívat ho budou mít všechny děti z mateřské školy. Poděkování patří
všem, kteří k jeho vzniku přispěli.
Pavla Benešová

POHÁDKOVÉ BABIČKY. Děti ze třídy berušek MŠ Palouček mají
své pohádkové babičky – Aničku a Stáňu. Ty jim chodí do školky číst
pohádky, nebo vyprávět nejrůznější historky ze života. Také pro ně pořádají vycházky po okolí s povídáním o místních zajímavostech. První
lednový pátek jsme společně s babičkou Stáňou vyrazili do Prokopského údolí za betlémem rodiny Rosyvků – řezbářů v Nové Vsi. Děti
si procházku moc užily a výsledkem byl krásný zážitek při hrách
s dřevěnými zvířecími postavami. Babičkám za jejich ochotu a čas věnovaný dětem moc děkujeme. 
Helena Štajerová

STŘÍPKY

SLAVNOSTNÍ ATMOSFÉRA RUDOLFINA. Díky hudebnímu spolku Potichounku pod vedením pana Ondřeje Tichého zažili 13. ledna
třeťáci a čtvrťáci v Rudolfinu nevšední hudební zážitek. Žáci 3.A
ZŠ Mohylová zvládli velkou výzvu a připravili si společnou píseň.
Tu ostatním návštěvníkům nejen zazpívali, ale někteří i doprovodili
na ukulele. Velký úspěch sklidila píseň, kterou vymyslel Garik ze 3.A,
a kterou jsme si společně zazpívali i s žáky jiných škol. Celá akce byla
velmi podařená, dětem se líbilo i to, že se mohly podílet na tvorbě
programu.
Pavlína Pohanková
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ.

Také letos mohli návštěvníci hypermarketu
Globus Zličín pomoci
dětem z Klokánku Hostivice a Dětského domova Nové Strašecí.
Velké poděkování zaslouží všichni, kteří pomohli těmto dětem zpříjemnit nejkrásnější
svátky roku – Vánoce a splnili jim všechna přání, kterými byl v předvánočním čase „ozdoben“ Strom splněných přání. Rovným dílem byla
rozdělena a předána zástupcům obou organizací také finanční sbírka
pro děti.
Miroslava Mathauserová, hypermarket Globus Zličín

VÁNOČNÍ JARMARK. První prosincové úterý se učebny ZŠ Mládí
proměnily ve stánky s nejrůznějším vánočním zbožím připraveným
žáky školy. Rodiče navíc připravili i tvůrčí dílny, školní jídelna se proměnila v kavárnu, kam každý zašel alespoň jednou ochutnat některou
z dobrot a třeba si i popovídat a na chvilku se zastavit v předvánočním
shonu. Děkujeme všem za přípravu krásných výrobků a za pomoc při
organizaci akce Klubu přátel naší školy. Rodičům bychom chtěli poděkovat za ochotu a čas, který přípravám věnovali. Velice si vážíme
toho, že se i v této uspěchané době mezi nimi najdou jednotlivci, kteří
mají chuť nezištně a s úsměvem něco dělat pro své děti a školu.

Zdeněk Poláček, zástupce ředitele pro II. stupeň
VÝUKA LITERATURY
TROCHU JINAK. Díky

dalšímu z řady projektů,
do nichž se tento rok
naše FZŠ Trávníčkova
zapojila, se hodiny literatury proměnily v tvůrčí
dílny a žáci si měli možnost vyzkoušet i netradiční formy výuky. Přečíst knihu, vytvořit
scénář a následně jej
zdramatizovat bylo úkolem projektu Čtenář na jevišti. Žáci 8. ročníku
se úkolu zhostili velice osobitě. Knihu My děti ze stanice ZOO zaktualizovali a dokázali, že i po letech je příběh s drogovou problematikou nosný a důležitý k zamyšlení. O dramatizaci již zmíněné knihy
byl pak obohacen i Poetický večer, který byl součástí vánočního jarmarku.
Markéta Vignerová

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ
JUBILEUM. První úterý

TŘI KRÁLOVÉ. Nový rok 2020 přivítala ZŠ Mohylová přímo královskou návštěvou. V pondělí 6. ledna zahájila vyučování setkáním všech
žáků a pedagogického sboru s koledníky tříkrálové sbírky, kteří žákům
vyprávěli příběh králů – mudrců a o tradici tříkrálového koledování,
při kterém koledníci obdarovávali druhé písničkami a přáním všeho
dobrého do nového roku. Žáci se pak mohli přidat ke zpěvu vánočních spirituálů. Poznali tak několik set let staré hudební tradice amerických černošských otroků, kterým vánoční příběh přinášel naději
v jejich nelehké životní situaci.
Petra Jiránková

letošního roku bylo
v Klubu seniorů II ve
znamení oslav. A ne ledajakých. Své dvaadevadesátiny oslavila 7. ledna
ve společnosti ostatních
členů klubu paní Marie
Johnová. A byla to
oslava jak se patří. Bezpočet gratulací, květiny,
trošku vínečka, dárky,
skvělá nálada... Zdraví,
spokojenost a životní
elán jí do dalších let přišli popřát také starosta naší městské části
David Vodrážka, ředitel Střediska sociálních služeb Jiří Mašek nebo
předsedkyně klubu Alena Dušková. K řadě gratulantů se připojuje
i redakce STOPu.
-četel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020
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STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 13, TRÁVNÍČKOVA 1746/37,
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, DENNÍ STACIONÁŘ
přijme do svého týmu PEČOVATELE/KU – PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH jako náhradu za stávající zaměstnankyni, která odchází
do starobního důchodu.

CHARAKTERISTIKA POZICE: Pečovatelská činnost v domácím prostředí
klienta, více informací najdete na www.sssp13.cz
POŽADUJEME: vzdělání dle § 110 Zákona č. 108/2006 (pracovník v sociálních
službách), případně zdravotnické vzdělání, možnost zajistit kurz při výkonu
zaměstnání, trestní bezúhonnost, schopnost samostatné práce při péči
o klienty v terénu, samostatné řešení úkolů, empatie při práci s klientem
NABÍZÍME: práce ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdělávání,
dobrý kolektiv, stravenky, 5 týdnů dovolené, sick days, penzijní připojištění
V případě zájmu, zašlete životopis na e-mail: socialnimc@sssp13.cz.
Martina Cveklová, tel. 602 527 959.
SSSP13, Trávníčkova 1746/37, Praha 5 Stodůlky, www.sssp13.cz
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POMÁHAJÍ DRUHÝM

Tradiční charitativní sbírka
Již pátým rokem pořádala naše ZŠ s RVJ Bronzová předvánoční charitativní sbírku. V předvánočním čase jsme se rozhodli pomoci dětem,
které se nacházejí v nelehké situaci a nemohou trávit vánoční čas se
svými blízkými. Podpořili jsme tak Klokánek Štěrboholy a Dětský domov v Unhošti.
Mnohokrát děkujeme našim žákům a jejich rodičům, díky jejichž
dobrému srdci a štědrosti se nám podařilo vybrat velké množství trvanlivých potravin a hygienického zboží. Jsme rádi, že i díky těmto
sbírkám si všichni můžeme uvědomit, že domov není samozřejmostí,
vážit si chvil s rodinou a mít na paměti důležitost pomoci druhým.
Tradičně se zapojil i pedagogický sbor - sbírkou ponožek podpořil
klienty v Domově Na Hrádku. Děkujeme všem zúčastněným za jejich
laskavý skutek.
Pavlína Tomsová, zástupce ředitelky

Jarmark opět pomáhal
V závěru roku se v ZŠ Janského opět otevřelo vánoční tržiště. Stánky
přetékaly výrobky, které naši žáci společně s vyučujícími připravovali,
nechyběla bohatá tombola a zajímavý program. Zájem ze strany rodičů a široké veřejnosti byl obrovský a prakticky všechny výrobky se
prodaly. Losování tomboly bylo proloženo vystoupeními žáků a pěveckého sboru Doodles, která jen podtrhla vánoční atmosféru. Přítomna byla také místostarostka Marcela Plesníková, která za naši
městskou část navíc přinesla šek v hodnotě 10 000 Kč. Konečný výtěžek celého jarmarku byl neuvěřitelných 116 769 Kč. Tato částka putovala do FN Motol na konto projektu Můj nový život. Všem, kdo
pomohli dobré věci, děkujeme. 
Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského

Projekt, který
pomáhá zdarma
Pražská organizace A DOMA,
z.s., začíná nový, v pořadí již
šestý, projekt, který je zaměřen
na pomoc lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Nese
název Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním.
Všechny služby jsou pro klienty v rámci projektu poskytovány zdarma.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost. Jedná se skutečně
o jedinečný projekt, který řeší problematiku duševního onemocnění
multidisciplinárně. Poskytuje mnohé formy pomoci – psychoterapii,
novou formu neurostimulací – biofeedbacku, skupinové terapie, kurzy
a svépomocné skupiny vedené odborníky... Klientům navíc mohou
pomoci s mnoha otázkami naši mediátoři, právníci a fyzioterapeuti.
Klienti za námi nemusí docházet a veškerá pomoc jim může být poskytnuta doma. Projekt je určen pro všechna duševní onemocnění
u lidí nad osmnáct let a jejich rodinám žijícím v Praze. Kontakt pro
bližší informace: www.adoma-os.cz, rodinazakladpece@adoma-os.cz,
tel. 725 319 208.
Markéta Fecková

Miliony korun na pomoc Austrálii
V knihovně s Klubem JednaTrojka
Na Praze 13 působí sociální služba Proxima Sociale, o.p.s., přesněji
nízkoprahový Klub JednaTrojka. Své zázemí pracovníci mají v Centrálním parku, kam se již devátým rokem mohou přijít poradit mladí
lidé ve věku 8–19 let. Pracovníci jim jsou nápomocni při řešení náročných sociálních situací, informují je o tom, jaká mají práva a povinnosti, jak se vyhnout rizikovým situacím a podporují je ve smysluplném trávení volného času.
Od září 2019 se povedlo navázat spolupráci s městskou knihovnou
na Lužinách, kam pracovníci klubu pravidelně docházejí. Jejich práce
v knihovně spočívá v oslovování náhodných mladých návštěvníků.
Zaměřují se na výraznější skupinky, kterým se následně představí, vysvětlí jim přínos a význam jejich práce v knihovně, nabízí volnočasové
aktivity vhodné do knihovnického prostředí... Mladí lidé tak mohou
za nimi přijít a poradit se v řešení obtížných situací, s kterými se často
bojí svěřit rodičům nebo učitelům.
Pracovníci své služby v knihovně poskytují anonymně, bezplatně
a zachovávají mlčenlivost, která je důležitá pro otevřený přístup a nastavení důvěry. Setkat se s nimi můžete každý čtvrtek v knihovně na
Lužinách od 13 do 15 hodin. Pokud je zde nezastihnete, máte možnost za nimi přijít do Klubu JednaTrojka a to od pondělí do středy od
13 do 18 hodin a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Jana Rosulková

Zoo Praha se za velmi krátkou
dobu podařilo dát dohromady
na pomoc Austrálii sumu,
která předčila veškerá očekávání. Za pouhého dva a půl
dne se prostřednictvím sbírky,
kterou zoo vyhlásila v pondělí
6. ledna navečer, vybralo
876 608 korun. Dalších
160 000 korun jde z projektu
Tři koruny ze vstupu. Na pomoc Austrálii bylo tak už
8. ledna připraveno dohromady více než jeden milion
korun (k 27. 1. to bylo už
13 460 524 Kč)!
„S australskými kolegy
dlouhodobě spolupracujeme. Podporujeme například záchranu ďáblů
medvědovitých. I proto jsme se teď rozhodli Austrálii v její těžké
situaci finančně pomoci, protože rozsáhlé požáry ohrožují tamní
faunu a zásadně zhoršují již tak vážnou situaci mnoha jedinečných
druhů,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.
Prostředky, které takto zoo získá, budou využity v souladu s účelem
sbírky, tedy na ochranu přírody a ohrožených druhů živočichů.
Rozděleny budou po konzultaci pražské zoo s australskými kolegy.
Více na www.zoopraha.cz.
-redtel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020
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Po stopách Marie Terezie Savojské
Z Masarykova nádraží dojedete vlakem do Úval, před nádražím přesednete na autobus č. 423 a dojedete do
obce Doubravčice. Z návsi po hlavní
silnici a po zelené kolem pomníku
padlým 1. světové války dojdete
k opravené kapličce. Od turistického
ukazatele na sloupu u silnice vykročte
po zelené nejprve lesem, později mezi
domy přes Masojedy, až se ponoříte
zase do lesa. Tak dojdete na rozcestí
Hradešínský les a pak po žluté až na
náves do Hradešína. Tady se vydejte
kolem pomníku Švehlova zahrádka
s pamětní deskou umístěnou v roce
2018 u příležitosti 100 let republiky na místě „zahrádky“ lip vysazených v letech 1928–36 na počest ministra vnitra Antonína Švehly.
Alej vás dovede ke kostelu sv. Jiří se zajímavou historií. Na pohanském obětišti byl vybudován, zřejmě okolo roku 1125, románský kostelík. Pověsti kladou do té doby i existenci dvora, který měl založit
velmož Radeša, po němž se osada po staletí nazývala Radešín. Hradešín je jako vesnice nazývána od roku 1418. Románská rotunda je zde

stále krásně vidět. V 70. letech 14. století byla rozšířena o čtvercovou
přístavbu nové lodi a presbytář. Při přestavbě kostela v polovině
14. století přišla rotunda o apsidu, kterou nahradila gotická loď.
Dobře zachovaná je gotická křížová klenba s kružbami. Později byla

přistavěna sakristie, samostatně stojící barokní hranolovitá zvonice s jediným gotickým zvonem Jakubem
z roku 1494 a dnes již nedochovaná
výklenková kaple sv. Jiří. Okolní
hřbitov byl společně se zbořením
kaple sv. Jiří a gotické vstupní brány
zrušen roku 1897. Zůstaly pouze
tři náhrobní desky na zdi kostela.
Velmi cenná je kamenná renesanční
kazatelna z roku 1575 hned vedle
vstupní brány u zdi na místě odstraněné barokní kaple. Pata ze 14. století nese dva reliéfy a nápis z roku
1575. Ve 30. letech 18. století jej
před úplnou zkázou zachránila kněžna Marie Terezie Savojská, která
nechala nově postavit i zvonici a kostel se pak stal významným poutním místem. Pár metrů pod kostelem vás červená dovede k mohutnému památnému jasanu. Hradešín byl osídlen již v mladší době kamenné Kelty. Slovanské pověsti hovoří o přemyslovském knížeti
Nezamyslovi, jenž tu nechal vybudovat strážní hrad na počest narození svého syna Mnaty. Zdejší vrch kdysi plnil funkci hlídky a okolo
vedla důležitá Trstenicko-Zlonická obchodní cesta. Vraťte se k hospodě a pokračujte po silnici z Hradešína. Za obcí u oploceného pozemku č. p. 482 odbočte doleva. Polní cestou a pak ulicí Na Pazderně
dojdete do Škvorce. Na konci ulice se dáte doleva kolem starého
zámku, který vznikl renesanční přestavbou hradu na popud Zikmunda
Smiřického. V 18. století zde bydlela Marie Terezie Savojská, která
nechávala stavět na rozcestích sochy a u nich lípy. I známá socha
sv. Donáta stojí její zásluhou. Dnes je z velké části už zrekonstruovaný
zámek v soukromých rukách. Vévodí mu barokní pískovcová socha
sv. Prokopa s čertem u nohou. Přední strana soklu nese lichtenštejnskosavojský erb. O sv. Prokopu, Škvorci, Hradešíně, Klepci a dalších místech v okolí poutavě píše Otomar Dvořák v Krajině Čertovy brázdy.
Od zámku jděte stále rovně přes náměstí až k turistickému ukazateli
u zastávky autobusu a od něj stále po červené kolem památné lípy malolisté až na křižovatku s křížkem na kraj Dobročovic. Přes silnici za
závorou pokračujte úvozem ke kamennému a zcela původnímu klasicistnímu můstku přes Výmolu z poloviny 19. století. Škvorecká obezděná obora pro chov jelenů a daňků byla na přelomu 17. a 18. století
založena Lichtenštejny. Po červené dojdete Klánovickým lesem přes
rozcestí Újezd Vidrholec až na nádraží do Klánovic. Při hezkém výletu jste ušli asi 16 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 37
Okolí Prahy východ. Šťastnou cestu.

Marta Kravčíková, oddíl TurBan, odbor Praha-Karlov, KČT

PO KOM SE JMENUJE
Najdete ji ve Stodůlkách. Vede severním směrem souběžně s ulicí Pod
Hranicí, přetíná ulici Běhounkovu a poté se lomí na východ přes parkoviště, kde končí. Pojmenována byla po významném českém geologovi a mineralogovi Odolenu Kodymovi, jehož osobnost je spojena
především s výzkumem Barrandienu.
Narodil se 14. dubna 1898 v Praze. Po maturitě na gymnáziu však
nepokračoval v rodinné tradici lékařů, jimiž byli jeho otec Odolen
i děd Filip Stanislav, ale začal studovat na Filozofické a později Přírodovědecké fakultě UK. Byl zapsán i jako mimořádný posluchač na
ČVUT, kde navštěvoval přednášky z geologie u Cyrila Purkyně (syna
malíře Karla Purkyně a vnuka fyziologa, lékaře, biologa a filozofa Jana
Ev. Purkyně), který měl velký vliv na jeho pozdější vědeckou dráhu.
Dříve, než úspěšně absolvoval doktorské zkoušky a obhájil dizertační
práci, stal se roku 1919 jeho asistentem v geologickém ústavu ČVUT.
Stál u budování Státního geologického ústavu, se kterým spojil svůj
odborný život až do roku 1946, kdy jako profesor přešel na katedru
geologie Přírodovědecké fakulty UK. Mezitím pedagogicky působil
na ČVUT a univerzitě Karlově. Kodymova vědecká činnost byla
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mnohostranná a komplexní. V terénu využíval hlubokých znalostí geologie, paleografie,
tektoniky a stratigrafie. Studoval Český masiv, zvláště Barrandien, Železné Hory, Lužické hory, Krkonoše a Jizerské hory.
Z karpatské soustavy se věnoval studiu Ždánického lesa, Chřibů, Bílých a Malých Karpat či Beskyd. Osobně, či jako člen širšího
autorského kolektivu, publikoval více než sto
padesát odborných prací. V letech 1946 až
1952 byl generálním sekretářem Československé národní rady badatelské. V letech
1956 až 1960 pak předsedou Čs. společnosti pro mineralogii a geologii, členem Komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech a dalších společností. Neúspěšná však byla snaha prosadit jeho jmenování členem
ČSAV. Podle slov pamětníků byl silnou vědeckou individualitou
a člověkem výjimečných osobních kvalit. Profesor RNDr. Odolen Kodym, DrSc. zůstal až do své smrti 3. července 1963 spjat s Přírodovědeckou, později Geologicko-geografickou fakultou UK.

Dan Novotný
ZDROJ: WWW.ABICKO.AVCR.CZ

Kodymova ulice

VÍKENDY BEZ NUDY
skými zvířaty a Voda v krajině. O patro výš je Gastronomie, kde je
k vidění „retro“ i moderní kuchyňské vybavení a také gastro studio.
Jsme asi jediným muzeem, které pořádá kurzy vaření pro veřejnost.
Spolupracujeme s Asociací kuchařů a cukrářů České republiky, která
studio využívá při přípravě našeho národního týmu na mezinárodní
soutěže. Prohlídka končí na střeše s prostorem pro panelové výstavy
a také políčkem, kde máme ukázky zemědělských plodin typické pro
naše podnebí. Tento projekt vznikl ve spolupráci s vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Nabízíme také lektorské programy, pořádáme výstavy... Nejlepší ale určitě bude osobní návštěva.“

Zemědělství včera, dnes a zítra
Historie Národního zemědělského muzea se začala psát už v roce
1918 a to založením spolku České zemědělské muzeum. Budova, ve
které se dnes nachází, byla postavena v letech 1937–1939. Přišla ale
válka, později sloužila jiným organizacím a teprve v roce 1994 se do ní
vrátilo zemědělské muzeum. To dnes svým návštěvníkům nabízí řadu
expozic, které zaujmou i ty nejmenší.
„V nejnižším patře se nachází expozice Jede traktor, kde na ploše
500 m² najdete ty nejlepší kousky zemědělské techniky z naší sbírky,“
říká Lenka Patoková, která nám
dělala průvodkyni.
„Oblíbeným je
herní traktorový
trenažer Zetor Major. Řídíte traktor
a před vámi se promítá krajina. Pro
děti tu máme menší
bagřík, odrážedla
i šlapací traktůrky.
Jsou zde k vidění
traktory české i zahraniční výroby.
Jedním z nejvzácnějších exponátů je
motorový pluh Excelsior. V prvním poschodí je expozice Myslivost,
která, jak samotný název napovídá, vám představí tento hospodářsky
přínosný obor a jeho dlouholetou tradici. Dále je tady expozice s názvem Laboratoř ticha. Ta původně vznikla jako projekt studentů
ČVUT pro českou expozici na světové výstavě Expo 2015 v Miláně.
Za pozornost určitě stojí i expozice Rybářství s velkými akvárii se
sladkovodními rybami. Ve druhém poschodí jsou umístěny expozice
Zemědělství s řadou unikátních sbírkových předmětů i hospodář-

Další expozice si můžete prohlédnout v pobočkách v Čáslavi, Valticích, zámku Kačina, v loveckém zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou... Celoročně otevřené Národní zemědělské muzeum (Kostelní 44,
Praha 7) je bezbariérové, před hlavním vchodem je nájezdová rampa,
jsou zde i výtahy, kterými se dostanete až na střechu. Otevřeno je každý den kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin. Více na www.nzm.cz.

Eva Černá
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STALO SE V ÚNORU
Sokol v prvních letech

ZDROJ: WWW.SECHTL-VOSECEK.UCW.CZ

Zdravý duch zakládání kulturních vlasteneckých spolků (Umělecká
beseda či Hlahol) si žádal zároveň zdravého těla v podobě různých
tělocvičných ústavů. Od roku 1843 fungoval na Malé Straně privilegovaný tělovýchovný ústav navštěvovaný
českými i německými cvičenci. K jeho žákům patřil v letech 1844–1845 Friedrich
Emmanuel Tirsch (Miroslav Tyrš). Čeští
i němečtí nadšenci se rozhodli pro založení
vlastního tělocvičného spolku. Přípravný výbor požádal 29. července 1861 pro nedostatek financí ředitele jedné z bankovních filiálek o finanční podporu. Ten souhlasil, pokud
to bude spolek německý. Turngruppenleitera
Friedricha Emmanuela Tirsche (od toho
okamžiku cvičitele Miroslava Tyrše) to tak
pobouřilo, že odmítl přeložit německé stanovy do češtiny. Spor byl vyřešen 16. února
1862 v tělocvičně české reálky v Panské
ulici. Za účasti 75 členů byla založena Tělocvičná jednota pražská se znakem sokola
v letu. Tyrš přidal do stanov šerm a k vycházkám do přírody zpěv. Jindřich Fügner
navrhl tykání a oslovení „bratře“. V červnu
1862 bylo původní „Zdař Bůh“ nahrazeno
pozdravem „Nazdar“. Dva roky nato došlo
k úpravě názvu na Pražskou tělocvičnou
jednotu Sokol. Sokoly se členové označovali
až od roku 1870. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (pak náčelníkem) Miroslav Tyrš. Členy
výboru byli např. hrabě Rudolf Thurn-Taxis, Eduard a Julius
Grégrovi, Ferdinand Fingerhut (Vojta Náprstek), Josef Mánes, Jan
Neruda, J. E. Purkyně či Karolina Světlá. Ta předala 1. června 1862
v sále Apolla prapor navržený Josefem Mánesem. Na bílé straně

se slovanskými motivy, byl nápis Sokol. Na druhé, červené straně pak
letěl bílý sokol. Kroj tvořila rudá garibaldovská košile, černohorská
čapka nebo kajda připomínající kožený polský kozácký kabátec.
V dubnu 1863 Jindřich Fügner zakoupil
parcelu v Sokolské ulici č. p. 1437, na které
do prosince 1863 vyrostla novorenesanční
budova tělocvičny, kterou po své smrti
Sokolu odkázal. Tyršova tělocvičná soustava
obsahovala běh, skoky, hod diskem a oštěpem, zápas a box. Později se objevilo vzpírání, plavání, veslování, bruslení, šerm,
střelba v pěti a jízda na koni. Jedním z hlavních Tyršových cílů byla tělovýchovná organizace pro základ armády – každý český
muž do třiceti bude branně připraveným sokolem. V době prusko-rakouské války nabídl vládě vojenskou podporu v podobě
ochranných hlídek bez účasti na bojích.
V listopadu 1869 si ženy založily Tělocvičný
spolek paní a dívek pražských, ale na všesokolském sletu si zacvičily až v roce 1901.
V roce 1889 se podařilo sokolské župní jednoty zastřešit pod Českou obec sokolskou,
v roce 1892 vznikla Moravsko-slezská obec
sokolská a v roce 1904 se obě spojily do
České obce sokolské. Je nutné podotknout,
že od založení Sokola až do února 1948 více
jak polovina dospělých členů necvičila.
Členstvím především manifestovali vlastenectví a odhodlání bojovat
a bránit zájmy české pospolitosti. Pro ilustraci doby i ducha jsem
závěrem vybral pár sokolských hesel: V zdravém těle zdravý duch!;
Tužme se!; Pravda vítězí!; Lví silou, vzletem sokolím; Ni zisku, ni slávy;
ale i Kupředu, zpátky ni krok!
Dan Novotný

TŘINÁCTKA ROK PO ROCE
1996: Narozeniny STOPu a nový bazén

Pro taxikáře, který vezl dvě ženy v Praze 13, nezačal nový rok právě
nejlépe. Vše se událo 1. ledna 1996 v ranních hodinách v ulici
K Chabům. „Povedené pasažérky nejprve nechaly taxi zastavit s tím,
že jedna z nich půjde pro peníze. Za chvíli z auta vystoupila i druhá,
a jakmile se řidič nahnul k otevřeným dveřím, dostal ránu do obličeje.
Když se probral, zjistil, že mu byla odcizena částka 9 000 Kč,“ informoval
magazín STOP, který v tomto roce
oslavil už páté výročí vzniku.
Vycházet začal v dubnu 1991,
z popudu tehdy čerstvě zvoleného
starosty Petra Bratského a u jeho
zrodu stála hrstka nadšenců, z nichž
jediným profesionálním novinářem
byl Pavel Baudyš. „Tisklo se nákladem 1 000 kusů, časopis se prodával
za dvě koruny a byl osmistránkový.
První dvě čísla vyšla v zeleném
tisku, pro horší čitelnost se následně
přešlo na klasický tisk černobílý,“
vzpomínala Ivana Svobodová.
Magazín si k narozeninám nadělil i jednu mimořádnou akci.
Jmenovala se Zelený telefon a probíhala čtrnáct dní vždy mezi 15. a 16. hodinou. Právě v tomto čase
mohli občané Prahy 13 volat do redakce a upozorňovat na různé problémy ve svém okolí. „Valná část připomínek se týkala černých skládek,
řada lidí si ale stěžovala také na bezohlednost některých majitelů psů, nebo
na rozpadající se autovraky na krajích vozovek,“ shrnul Pavel Baudyš.
Na jaře se na Slunečním náměstí začalo stavět nové církevní středisko. Kromě plánovaného kostela zde měl vzniknout i společenský
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sál. „Určený bude především pro dětské zájmové kroužky a besedy, koncerty
či různé další aktivity, stejně jako pro eventuální výuku náboženství,“
přiblížil předseda Sdružení katolických věřících v Nových Butovicích
Karel Vostárek.
Vinou přívalových dešťů byla v květnu dva dny zaplavená stanice
metra Stodůlky. „Voda ucpala odtokové kanály. Povodeň se dostala
i do kolejiště, kde voda dosahovala
až k zařízení, které dodává soupravám elektrický proud,“ informovala
Pavla Kuzmová. Situaci se naštěstí podařilo do druhého dne
vyřešit a provoz metra mohl být
obnoven.
V areálu Gymnázia Mezi Školami byl po jisté časové prodlevě
dokončen a uveden do provozu
nový plavecký bazén. „Výstavba
se zpozdila nejen proto, že došlo ke
změně dodavatele, ale zejména proto,
že oproti původnímu plánu bylo dodáno modernější a kvalitnější technologické vybavení,“ stojí v magazínu
STOP. Bazén měl sloužit především základním školám pro výuku plavání, jeho součástí byla také
perličková lázeň.
V říjnu bylo pak v těsné blízkosti dálnice D5, nedaleko stanice
metra Zličín, otevřeno i nové nákupní centrum švédské společnosti
IKEA, která se stala prvním nájemcem takzvaného Shopping Parku
Praha. Návštěvnost měla být 40 až 60 tisíc lidí týdně.

Robert Šimek

PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

3. 2. Zahraje nám paní Osgová
10. 2. O své práci pohovoří Jarka Felchländerová
Počítače DS Lukáš (Pro členy KS I)
17. 2. Bazar aneb Co si vyměním
24. 2. Káva o čtrnácté
Počítače DS Lukáš (Pro členy KS I)
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)

4. 2. Zazpíváme si a na ukulele nám k tomu zahraje
Michaela Zahradnická
11. 2. Odhalíme tajemství několika českých rčení
18. 2. Přijdou mezi nás zastupitelé naší městské části
Jana Horká a Filip Ryant
25. 2. Popovídáme si u kávy a procvičíme paměť
u vědomostního testu
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)

5. 2. Video – krásy přírody – pokračování
12. 2. Na kytaru nám zahraje Zbyněk Pastrňák,
zazpívá Renata Vlasáková
19. 2. Zahrajeme si Bingo
26. 2. Budeme si povídat při kávě a čaji
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.
5. 2. Hrady a zámky II
12. 2. Domovní znamení

19. 2. Oblíbené lokály
26. 2. Miloš Forman
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.
4. 2. Přednáška Jóga rukou
11. 2. Procházka Dalejským údolím
18. 2. Vycházka na Vyšehrad
25. 2. Návštěva výstavy Staří mistři – Schwarzenberský
palác
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu
v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280,
Stodůlky.
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

Skončil další prima rok
Tradičně vás začátkem roku seznamuji s děním v našem Klubu seniorek staré Stodůlky. Jaký tedy byl uplynulý rok 2019? Užívaly jsme si ho
se vším všudy. Jezdily jsme na výlety, scházely se v Lukáši, oslavily jsme
celou řadu významných událostí – narozeniny členek klubu, narození
dalších vnoučat a pravnoučat... Také jsme využily nabídky naší městské
části a navštívily jsme divadla, koncerty a absolvovaly několik výletů.
Zážitky nabitý rok začal hned po Novém roce přípravou dětského
karnevalu, který se uskutečnil 9. března. Připravily jsme pro děti
opravdu bohatý program. Největší „hit“ bylo malování obrázků na obličej. Nechyběla ale ani bohatá tombola, takže si každý účastník odnesl
několik cen. Teď už klepe na dveře Dětský karneval 2020, který se ve
Spolkovém domě uskuteční v sobotu 7. března.
V dubnu jsme si zajely do Litoměřic na výstavu Zahrada Čech, kde
si každá z nás „ukořistila“ nějakou tu sazeničku nebo stromek. Od té
doby se těšíme z toho, jak nám hezky rostou.
Jako každý rok jsme se v květnu vydaly na třídenní výlet do Bednárečku u Jindřichova Hradce. Cestou do penzionu jsme se zastavily
v Telči. Tentokrát jsme přípravě výletu a jeho programu věnovaly
spoustu času. Rozhodly jsme se totiž, že si mimo jiné zatancujeme
country tance. Na známé písničky jsme připravily choreografii, některé z nás se zhostily role tanečnic a všechny jsme se pěkně vyřádily
a navíc ještě procvičily celé tělo. Když nás zradila technika – magnetofon, tak jsme si hudební doprovod obstaraly samy.

V červnu byla na radnici k vidění výstava o činnosti všech klubů
seniorů, které v Praze 13 působí, takže mnozí z vás se toho dost dověděli také o nás. Ve stejném měsíci jsme vyjely na výlet do Kitlova
areálu Krásná a na farmu v Pěnčíně, kde nás ochotně provedli a řekli
nám vše o chodu této známé kozí farmy. Samozřejmě jsme si tu nakoupily různé druhy sýrů – mňam ☺. Součástí areálu je také korálková dílna. A protože nechybí ani prodejna, hned bylo za co utrácet.
Během letních měsíců jsme se scházely v restauraci Mlejn, kde jsme
si popovídaly, daly si pivko a něco na zub.
Poslední náš výlet v roce 2019 se uskutečnil 5. prosince, kdy jsme se vydaly do Babiččina údolí v Ratibořicích na vánoční trhy. Bylo to trošku náročnější na chůzi, ale toto místo má své kouzlo, takže trošku námahy za to
určitě stojí. Pěkně jsme se prošly a nakoupily si drobnosti pro své blízké.
Přejeme vám všem krásný a na zážitky bohatý rok 2020.

Marie Šimková, kronikářka klubu
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020
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BLAHOPŘEJEME

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

o Dne 6. února

oslaví devadesátiny paní Valerie
Moulíková, bývalá
účetní motolského
krematoria. Dobré
zdraví a životní
pohodu přeje rodina
a přátelé.

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.
OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech i dílně
ANTÉNY, STA, DVBT2, boxy, ladění, SAT
Tel. 733 311 747
www.tvservis.cz
v.siebert@volny.cz

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.
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.

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

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 Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,
malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537.
o ELEKTRIKÁŘ ERBEN: OPRAVY, REKONSTRUKCE,
revize, světla, zásuvky, vypínače, jističe, dotažení,
www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.
o Malování, štukování, tapetování, lakování
(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,
koupelny, WC), vč. hr. úklidu a so + ne. Tel. 603 221 653.
o ELEKTROINSTALAČNÍ 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.
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DVD, CD, malé spotřebiče

777 606 707

Josefkoubek@seznam.cz
FACEBOOK: OPRAVY TV

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokar-

tonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081.
E-mail: olaolda@volny.cz.
o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, světel,
jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné
desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209.
o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost,
řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243.

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID ZÁMRSKÝ 607 277 485

přes 24 let v Praze 13

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 Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností. Volejte 774 901 193.
o OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK –
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN
A BALKONOVÝCH DVEŘÍ. TEL. 733 720 950.

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
VYSOUŠENÍ VENTILÁTORY ZDARMA
- VŠE JE SUCHÉ DO 1 HOD.
DPH NEÚČTUJI! PŮJČOVNA STROJŮ
TEL. 777 137 495

o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů,

byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce,
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů,
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383,
e-mail: mirsmit@volny.cz.
o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnostech, firmách, školách apod. David Burian,
tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz.
o Zpracování účetnictví, personalistiky, daňová
evidence, zastupování na úřadech, osobní návštěva
u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny.
Tel. 731 515 392.
o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny. Tel. 602 151 310.
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 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.
ŽALUZIE PŘÍMO
OD VÝROBCE

let
28 hu
tr
a
n

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

Po předložení tohoto kuponu
SLEVA 40 % z montáže žaluzií

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

Váš realitní makléř

... BYDLÍM ZDE S VÁMI !

Květoslava Badová
tel. 606 239 226

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

RE/MAX

...... Reality lépe a bez obav !

ING. SIMONA FEIGERLOVÁ - AKONTA
otevřela
NOVOU ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení
účetnictví, mezd, daní, insolvenčních
řízení a exekucí.
Roční zúčtování Daně z příjmu 2019.
Konzultace možná o víkendech ve vlastní
kanceláři v Chýni. Hovoříme také anglicky a rusky.

Kontakt: 734 138 058
E-mail: simonafei@gmail.com

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
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

INZERCE
Nušlova2279
2279
Nušlova
Praha
5 - Nové
Butovice
P
5 - Nové
Butovice
telefon 606 818 082
telefon 606 818 082
po
14-19 hodin
Poút-pá
- Pá 14-19
14-18hodin
hodin

půjčovna|servis|prodej|sjezdové
půjčovna
prodej|sjezdové
sjezdové lyže
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lyže|běžky|snowboard
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KADEŘN CTVÍ
STUD O K

A

11/13/15 3:56 PM

Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

Prospěšný second hand

Přijďte si k nám vyzkoušet
pokladnu pro vaše podnikání
Instalace, zaškolení obsluhy

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 52/180 pohodář, hledá pohodářku, tel. 607 467 062.
o Naučím němčinu, tel. 602 259 786,
p.metys@seznam.cz.
o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA. Vyučované obory:
KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV,
KLARINET, HOBOJ. Výuka probíhá individuální formou.
INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec. E-MAIL:
radostnahudba@seznam.cz, tel. 602 646 628 .
o 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 Prodám německého ovčáka s PP, 16ti měsíční, z důvodu nemoci v rodině. Cena 10 000 Kč. Tel. 723 893 522.
o NABÍZÍM ÚKLID. TEL. 607 753 091.
o Výuka v Praze 13 (jap., ang., cz for foreigners),
tel. 778 503 083. Více info na: littleprague.weebly.com/tutor.
o Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy,
v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku.
Tel. 720 031 400.
o Prodám zánovní polohovací křeslo se slevou 50 %.
Tel. 723 154 189.
Realitní služby,
jaké si přejete
Ing. Miroslava Novotná
T 606 151 248

E miroslava.novotna@re-max.cz

Gymnázium Jaroslava Heyrovského,
Mezi Školami 2475, Praha 13, přijme učitele/ku
s aprobací chemie. Nástup dohodou. Nabídky
zasílejte na: maturova@gymjh.cz.
Gymnázium Jaroslava Heyrovského,
Mezi Školami 2475, Praha 13,
přijme kuchařku, nebo pomocnou kuchařku.
Pracovní místo je na dobu určitou
za dlouhodobě nemocnou pracovnici.
Nástup možný ihned. Drahomíra Křepinská,
vedoucí školní jídelny tel. 251 050 261,
e-mail: drahomira.krepinska@gymjh.cz.

POKLADNY
pro EET

Rondo Lužiny
Bronzová 24

ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9, Praha 5
Nové Butovice, naproti Oční klinice

736 489 064, 251 617 740

U metra Lužiny

www.aldig.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC

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

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

BYTY

o VyklizimeNemovitosti.cz, RYCHLE, LEVNĚ,

tel. 732 459 179.
o Vyměníme panelový byt 3+1 L ve Fantově ulici za byt
4+1 v Praze 13. Náš byt se nachází ve 2. patře, je po kompletní rekonstrukci z roku 2016 (podlaha, stěny, stropy,
elektroinstalace, jádro, kuchyň, okna...). Tel. 604 279 150,
ilona.martinova@gmail.com.
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 Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele.
Tel. 604 617 788.
o Koupím byty pro děti. Přímý zájemce.
RK nevolat. Tel. 702 815 516.
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

Již 2. 6. 2019
se nám v ulici
Bellušova ztratil
kocour hnědočerné barvy.
Je mu cca 12
a slyší na jméno
Boris. Nemá
zuby, pouze
2 boční zoubky, spíše vzadu tlamky. Prosíme
o pomoc při jeho hledání. Pokud je u vás, ozvěte
se prosím, navrácení kocourka bude pak na vás.
Děkuji. Tel. 731 621 419.

VZPOMÍNÁME

o Dne 15. února

ZAMĚSTNÁNÍ

o Techniky pro montáže klimatizací do bytů

přijme Aldig, s.r.o., V Hůrkách 2141/9, Praha 13
Nové Butovice. Info na tel. 736 489 064, obchod@aldig.cz.
o Hledám masérku, kadeřnici do salónku
na Košířském nám. na ŽL. Plný nebo 1/2 úvazek, flexibilní
prac. doba, příjemný kolektiv a prostředí.
Info na tel. 607 753 091.
o Do Studia na Lukách přijmeme kolegyni, kadeřnici
a pedikérku. Více info na tel. 777 806 455.
o Přijmeme zdravotní sestru do ORL ambulance
na částečný úvazek. K doptání – Poliklinika Lípa,
Seydlerova 8, 2. patro, vlevo od schodů, C305 nebo
e-mailem orlisestra@seznam.cz.

2020 vzpomeneme
již 14. smutného výročí odchodu paní
Marcelky PFOBOVÉ
z Velké Ohrady,
milující a vzorné
maminky Tomáška
a Karolínky. Dotrpěla v manželství
nad ránem po sv.
Valentinu ve věku 33 let. Spí svůj věčný sen na Chodovském hřbitově (urn. hrob č. 781), v našich srdcích
však žije dál. Nikdy nezapomenou a za vzpomínku
přátelům děkují Bílkovi, rodiče.

tel. 235 011 229 • inzerce@praha13.cz • ÚNOR 2020
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ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie
sítě proti hmyzuvenkovní hliníkové rolety
montáž těsnění, lamelové dveře
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken
Amforová 1885/44, Praha 5
Tel. 777 228 091 - celý den
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

ŽALUZIE

Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA

Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ

K
Fa

aše

Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

pkase@o2active.cz

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

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
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
SÍTĚ A SUŠÁKY

POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Valentýn
14.2.2020

14. - 18. hod.
00

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

20-01-09-inzerce-luziny-Valentyn187x129-01.indd 1
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Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

09.01.2020 12:13:15

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
13. 2. čt 19.30 KAREL PLÍHAL

DIVADLO
31. 1. pá 19.30 DIVADLO D13
Nové představení divadelního souboru Prahy 13.
21.–23. 2.		
STODŮLECKÝ PÍSEČEK
Oblastní soutěžní přehlídka studentských a experimentujících divadel.

DĚTI
2. 2. ne		
PŘEHLÍDKA SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
10.00
Cirkusový workshop pro batolata a jejich rodiče
11.00
Dřevěné divadlo – Princezna na hrášku – loutkářská dílna pro děti
			
7–15 let
12.00–15.00 Divadlo Líšeň – Figurkov – stolní hry a hlavolamy pro všechny
			
generace
15.00
Loutky bez hranic – Nedopečený koláček
16.00
Dřevěné divadlo – Honza a drak – dílna s názvem Tvorba lektvaru
17.00
Cirkusový workshop pro děti od 3 let a jejich rodiče
9. 2. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP
			
Pro děti od 3 let a jejich rodiče.
1. 3. ne 15.00 TEATRO PICCOLINO – ŠPRUŠLE

RŮZNÉ
4. 2. út 14.00 RETROKAVÁRNA PRO SENIORY

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
3. 2. po 9.00, 10.30 DIVADLO LÍŠEŇ – SPOUTANÝ TRÁVOU
2. 3. po 9.00 LOUTKY BEZ HRANIC – VÝLET NA ŘÍP

6. 3. pá 10.00 MICHAELA VÁŇOVÁ – INSCENACE PŘES HRANICE
		
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.

NA JARO PŘIPRAVUJEME
21.–23. 2.		
			
5.–6. 3. 		
			
14.–21. 3.		
			
16.–19. 4.		
			

STODŮLECKÝ PÍSEČEK – oblastní soutěžní přehlídka
studentských a experimentujících divadel
PORTA PRAHA – tradiční autorská hudební soutěž,
spolupořadatelství se spolkem Klub Porta Praha
FESTIVAL KE SVĚTOVÉMU DNI DIVADLA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ, ASSITEJ CZ
FUN FATALE – 9. ročník festivalu nového cirkusu a akrobacie
v ženském provedení

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.
V únoru probíhají zápisy do nového semestru volnočasových aktivit a vzdělávacích
kurzů. Sledujte mlejn.webooker.eu a přihlaste se do pohybových kurzů cirkusové
akrobatické gymnastiky pro děti i pro dospělé, tanečního a divadelního kroužku
pro děti, výtvarných kurzů keramiky pro děti i dospělé a individuálních hudebních
kurzů – kytara, bicí, violoncello, zpěv.
V rámci jednotlivých klubů pokračuje Seniorfitness, Pilates, Folklorní soubor Lučinka,
Ochotnické divadlo D13, Historické tance, Salsa, Společenské tance, Škola moderního zpěvu a Šachový klub. V provozu je také nahrávací studio Royal Records.
Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na
www.mlejn.cz nebo na Facebooku. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím
portálu GoOut – www.goout.net.

Tříkrálové zpívání v Lukáši
V pondělí 13. ledna se uskutečnil v Lukáši tradiční Tříkrálový koncert.
Dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami pod vedením
sbormistryně Aleny Panochové zazpívaly pásmo vánočních písniček
a koled. Třicetičlenný dětský sbor vytvořil svým zpěvem, v publikem
zaplněné klubovně s padesáti posluchači, nádhernou a slavnostní atmosféru. Ta byla
ještě umocněna při
závěrečné koledě
My tři králové
jdeme k vám, kterou zpívalo spolu
s dětmi i početné
obecenstvo.
Pozvání na koncert přijal starosta
David Vodrážka
a další zástupci
naší městské části.
Starosta popřál
seniorům i dětem
hodně zdraví
a štěstí v roce
2020 a zároveň připomněl, že koncert je akcí, která končí minulou
a současně zahajuje novou seniorskou sezonu volnočasových aktivit
v Lukáši.
Sluší se ještě dodat, že Klub seniorů I a Středisko sociálních služeb
Prahy 13 děkují sbormistryni Aleně Panochové a účinkujícím dětem
za jejich upřímné a krásné vystoupení.
Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Tradiční vánoční koncert Klíčku
Po loňském velkolepém koncertě ve Mlejně oslavujícím 20. výročí
sboru se Klíček letos vrátil zpět na naši radnici, aby 12. prosince zpěvem přivítal přicházející Vánoce. Téměř padesát zpěváčků pilně nacvičovalo, aby se mohlo pochlubit svým nejbližším.
Úvodní část koncertu patřila tradičně Notečce, která svými flétnami
naladila všechny posluchače na adventní čas. Vystoupily obě skupiny
souboru – začátečníci i pokročilí. Svědomitá příprava se vyplatila. Nikdo nechyboval, zvuk byl krásný. Klíček pokračoval v podobném duchu, děti si zpěv užívaly a atmosféra byla báječná.
V poslední části koncertu vystoupil smíšený sbor Sponte Sua, dlouholetý pěvecký partner Klíčku. V závěru zazpívaly oba sbory dohromady, při poslední písni se přidali i posluchači.
Všem přejeme krásný, radostný, spokojený a úspěšný rok 2020.

Alena Panochová, sbormistryně a dirigentka
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020
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Sobota 1. – pátek 7. 2.
Zde nakupuji
Hypermarket Globus Praha-Zličín, Sárská 133/5
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.

Úterý 4. 2. • 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.

Středa 5. 2. • 16.30 – 18.30
Den otevřených dveří
Gymnázium Jaroslava Heyrovského,
Mezi Školami 2475
Rodiče a žáci jsou srdečně zváni.

Středa 5. 2. • 17.00
Jsem připraven na školu? – beseda
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice

výuku ve třídách 1. stupně a prohlídka školy. Odpolední
část – od 16.00 workshopy, kde se rodiče a děti seznámí
s metodami výuky v naší škole, 17.00 – beseda s vedením
školy v jídelně školy, možnost konzultace se speciálním
pedagogem a školním psychologem. Více na webových
stránkách www.zstravnickova.cz.

Interaktivní pořad pro děti a rodiče, tentokrát s knížkou Lali
cvičí jógu.

Zveme vás na v pořadí už devátý ročník Veterán Cupu Stodůlky. Slavnostní zahájení turnaje se uskuteční v 9.20 hod.
za přítomnosti zakládajících členů volejbalového oddílu TJ
Sokol Stodůlky.
Turnaj je určen volejbalovým veteránům – mužům, kteří
dosáhnou v roce 2020 věku minimálně 50 let, a ženám
ve věku minimálně 35 let. Přihlášky a informace získáte
do 11. února u Jaroslava Matýska na telefonním čísle
607 613 652, matysekj@praha13.cz.

Čtvrtek 13. 2. • 17.00
Bylinky pro děti a maminky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1

Pondělí 17. 2. • 17.00
O české šlechtě
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1

Bylinky s Magdalenou Staňkovou v zimě – na kašel, nachlazení a pro zdravé ledviny.

Přednáška o historii. Schönbornové – v erbu kráčejícího
zlatého lva.

Čtvrtek 13. 2.
Taneční latino workshopy
Spolkový dům, K Vidouli 727

Čtvrtek 27. 2.
Den otevřených dveří
Základní škola Mládí, Mládí 135

Začátečníci – 18.00–19.00. Salsa, bachata a další tance.
Vyzkoušejte si s námi základy těchto úžasných tanců.
Pokročílí – 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.

Dopolední část: 8.55–9.40 hod. – možnost zhlédnout
výuku v některé třídě 1. nebo 2. ročníku nebo podle zájmu
i v jiné třídě.
Odpolední část: 16.00–18.00 hod. – soutěže pro děti. Pro
dospělé v 16.45 hod. beseda s vedením školy. V dalším čase
si návštěvníci mohou školu prohlédnout, navštívit učebny,
pohovořit s učiteli, žáky a vedením školy. Více informací na
www.zsmladi.cz.

Středa 12. 2. • 16.00
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1

Pátek 14. 2. • 10.00
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti a rodiče, tentokrát s knížkou Lali
cvičí jógu.

Rodiče dětí z mateřské školy i širokou veřejnost zveme na
besedu na téma Jsem připraven na školu? Povídání s odborníkem bude probíhat ve třetí třídě naší mateřské školy, prostor bude dán i všem dotazům. Na setkání a hojnou účast
všech rodičů předškoláků se těší kolektiv mateřské školy.
Více na www.msovcihajek.cz.

Čtvrtek 6. 2. • 17.00
Jordánsko – království skalních chrámů a Mrtvého
moře
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum nás provedou arabským královstvím plným strmých údolí a laskavých lidí.

Sobota 8. 2. • 10.00
Pohádkové dopoledne
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186
Kalif čápem – orientální pohádka na motivy W. Hauffa.
Hraje soubor Divadla Glans. Jednotné vstupné 90 Kč (pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení).
Bližší informace najdete na www.divadloglans.

Pondělí 10. – pátek 28. 2.
Letem světem – fotografie z cest
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Autoři fotografií jsou Eva Zídková a Vladimír Potoček.

Úterý 11. 2.
Den otevřených dveří
Fakultní základní škola Trávníčkova 1744
Dopolední část - 8.00 – 11.40 – možnost zhlédnout
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Sobota 15. 2. • 9.20
Devátý Veterán Cup
Areál ZŠ s RVJ Bronzová

Neděle 1. – sobota 7. 3.
Zde nakupuji
Hypermarket Globus Praha-Zličín, Sárská 133/5
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.

Sobota 7. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727

Sobota 15. 2.
Pochod Kolo, kolo mlejnský
Start od KD Mlejn, cíl v restauraci v KD Mlejn
Zveme vás na devátý ročník pochodu Kolo, kolo mlejnský.
Máte možnost vybrat si ze čtyř tras. Delší 30 km startuje od
8.00 do 9.30, 15 km trasa od 9.00 do 11.00, kratší 6 a 10 km
od 9.30 do 11.00. Na startu dostanete popis trasy včetně
zajímavostí. Letošní novinkou je e-trasa, ke které potřebujete chytrý mobil. Místo papírového popisu půjdete po
e-trase, kterou si stáhnete na základě odkazu na
www.mapy.cz. Odkaz dostanete u pořadatelů na startu či
na požádání před pochodem. Tímto se snažíme propagovat
nový moderní trend v turistice, jejíž podstatou je využití
moderních technologií při klasické turistice. Nezapomeňte
si s sebou vzít fotoaparát, dobré boty a dobrou náladu.
V cíli od nás dostanete diplom, razítka a malou pozornost.
Můžete posedět a zazpívat si s naší kapelou ze Stodůlek
Přesličky. Pochod je součástí cyklu Prahou turistickou, mezinárodních pochodů IVV a Dvoustovky, což je dvě stě vybraných pochodů z ČR.
Více na www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz.

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

Srdečně vás zve Klub seniorů staré Stodůlky. Čeká vás
spousta zábavy, bohatá tombola a různá překvapení.
Vstupné dobrovolné.

BOTANICKÁ ZAHRADA
HL. M. PRAHY

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

Do soboty 28. 3.
Džungle, která nespí – Fata Morgana
Únor – pátky a soboty od 18.00, březen – pátky a soboty
od 19.00. Chcete překvapit své blízké? Pozvěte je na večerní
procházku do skleníku Fata Morgana. Přijďte se projít džunglí, která nespí. Pro velký zájem je nutná rezervace přes formulář na www.botanicka.cz. Pozor! Pro přístup ke skleníku
není pro špatnou schůdnost vhodné využít úvozovou cestu
od Bohnic.

KALENDÁŘ AKCÍ
nové pohledy na Česko, civilizační proměny – satelitní
města, žlutá řepková pole nebo třeba kůrovcovou kalamitu.
Fotografie Dana Materny obdržely mnoho ocenění, včetně
Fotografie roku v soutěži Czech Press Photo. V roce 2007
převzal z rukou prezidenta republiky hlavní cenu Křišťálové
oko v soutěži Czech Press Photo s titulem Fotografie roku
2007 za snímek Exekuce dítěte. Vstupné je 80/40 Kč.

Pátek 17. 1. – sobota 28. 3. • 9.00 – 16.00
Jak krmit ptáky? – areál Jih
Na výstavě představíme základní typy krmítek s doporučením, čím ptáky správně krmit a kdy s krmením začít. Víte,
že podle nejnovějších poznatků je v současné době ptáky
zapotřebí přikrmovat celoročně? Nesmíme zapomínat ani
na vhodná napajedla, jejichž význam stoupá především
v horkých letních dnech.

Pátek 14. 2. • 18.00
Valentýnský večer v botanické – Fata Morgana
Nechte se svést kouzlem valentýnské noci. Romantická procházka setmělým tropickým skleníkem Fata Morgana představuje netradiční způsob, jak strávit svátek zamilovaných.
Dozvíte se zajímavosti z milostného života rostlin, vychutnáte si sklenku vína z naší vinice a dáma obdrží květinu.
Rezervace nutná na eva.novozamska@botanicka.cz.

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

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO,
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy
Sobota 1. 2. – pondělí 30. 3.
Ekologie duše – refektář

Přednáškový cyklus – vždy ve čtvrtek od 17.30

Výstava obrazů a fotografií z tvorby manželů Miroslavy
a Marka Trizuljakových, vernisáž proběhne v sobotu 15. 2.
od 16.00.

Úterý 4. 2. • 15.30
Koncert pro violoncello – refektář
Účinkují Vladimír a Marek Sůvovi, na programu J. Haydn,
J. S. Bach, A. Dvořák a další.

Sobota 8. 2. • 9.00 – 10.30
Cvičení s velkým míčem

Sobota 8. 2. • 9.30 – 12.30
Věda Z – S kufrem do pravěku
Děti 5–10 let zveme na workshop, kde se seznámí s prací
archeologa, geologa i antropologa a vše si budou moci
samy vyzkoušet. Workshop povede lektor z týmu HistoryPark.

Sobota 8. 2. • 11.00 – 12.30
Sobotní bodystyling

Prostory domu dětí, Praha nebo její okolí.

• Hej, začal masopustní rej!

Čtvrtek 6. 2. • 10.00
Tajemné sovy – denní stacionář

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

Neděle 16. 2. • 15.30
Víly a Rusalky – refektář

Neděle 9. 2. • 17.00
Od baroka po současnost – kostel sv. Rodiny

Cena tábora, který je určen dětem ve věku 5–8 let, je
1 300 Kč (3x oběd). Táborníci se budou celý týden seznamovat s tradicemi masopustu. Čeká je vyrábění masek, masopustní veselí a třeba i pečení masopustních koblížků. Všichni
společně si užijí dostatek zábavy a zároveň se i něco nového
naučí a dozvědí.

• Zimní všehochuť

Účinkují Dana Klásková – housle, Marek Fichtner
– violoncello.

Cena tábora je 1 400 Kč (5x oběd). Je určen všem dětem
ve věku 8–12 let. Můžete se těšit na výlety a vycházky,
sportování v tělocvičně nebo v přírodě, hry, soutěže, tancování, malování... prostě všehochuť dle počasí a přání
dětí.

Účinkuje Duo Dacapo, na programu díla pro flétnu a klavír
od C. Reineckeho, A. Dvořáka a F. Liszta.

Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Neděle 23. 2. • 15.30
Světová a japonská hudba – refektář

Čtvrtek 16. 1. – neděle 1. 3.

Klavírní koncert, účinkuje Yuria Okaji. Na programu
L. van Beethoven, F. Chopin, J. Hissaishi, F. B. Mendelsohn,
B. Smetana a další.

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

• Rozpohybuj svůj svět
Dílna s příchutí animace. Cena tábora je 1 900 Kč (5x oběd)
Vhodné pro děti a mládež ve věku 9–16 let. V dílně se
účastníci seznámí se světem animace a jeho základními
technikami, naučí se stříhat v animačním programu a další
dovednosti. Mladí animátoři, tak mohou vdechnout pohyb
krásným obrázkům plných detailů a vytvořit si tak svůj animovaný film, nebo třeba přinutit dvě hroudy modelíny
spolu zápasit.

• Tvaruj svůj svět
Cena tábora vhodného pro děti a mládež ve věku 8–12 let
je 1 900 Kč (5x oběd). Budeme tvořit z keramické hlíny, půjdeme na výlet nebo na výstavu, nebudou chybět ani hry,
sport...

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

Fotograf Dan Materna pracuje ve vydavatelství MAFRA,
kde se kromě běžné redakční práce – reportáže, portréty,
sport – věnuje fotografování přírody a více než dvanáct let
fotografuje Českou republiku z letadla. Fotografuje „krásné“
Česko – Šumavu, Krkonoše, rybníky a jezera. Hlavně hledá

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).
Pletené večery pokračují. Pondělní kurz je určen úplným
začátečnicím i pokročilým pletařkám (18.30 – 20.30).
Informace a přihlašování na www.ddmstodulky.cz.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
– VE DNECH 17. –21. 2.

Beseda s pracovníky Záchranné stanice pro volně žijící
živočichy Penthea a ukázka výcviku sov.

Dan Materna – Česko z letadla

Kroužky v DDM Stodůlky

Přijďte si s námi zaposilovat i protáhnout celé tělo. Lekce
je zaměřena na formování postavy. Závěr hodiny bude
patřit protažení.

Poznejte svět rostlin díky zajímavým přednáškám – Ornamentální zahrada – Rostlinné bistro Botanická na talíři.
6. 2. Josef Vokál (firma Acre) – Zelené střechy
13. 2. Jarmila Skružná – Na Kypr nejen za rostlinami:
architektonické poklady pohoří Troodos
20. 2. Jan Ponert – Ohrožení a ochrana orchidejí
27. 2. Ladislav Pytloun – Proměny mexické přírody a krajiny

CZECH PHOTO CENTRE

Chlupova 1800

Přijďte si vyzkoušet cvičení na velkých míčích – gymballech.
Cvičení je vhodné pro všechny, kteří nemají velká zdravotní
omezení.

Sobota 29. 2. • 11.00 – 23.00
Open That Bottle Night – Vinotéka sv. Klára
Vinotéka sv. Klára představí svůj archiv. V prodeji bude limitované množství úspěšných vín z předchozích ročníků, která
již v běžné nabídce nenajdete. Připravena bude i řízená degustace archivních vín. Rezervace míst nutná na eliska.
muchnova@botanicka.cz.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
STODŮLKY

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

Ceny táborů zahrnují pedagogický, odborný a zdravotní
dohled, náklady spojené s programem a pojištění.

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

Více info a přihlašování na akce a tábory na
www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 251 620 266,
605 920 279.
tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2020
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KALENDÁŘ AKCÍ
RODINNÉ CENTRUM
HVĚZDIČKA

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

Úterky • 16.15 – 17.00
Montessori pracovna

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.

V této pracovně se setkávají rodiče a jejich děti s Montessori
pedagogikou, dětem je umožněno pracovat s Montessori
pomůckami v prostorách naší školky. Pracovny jsou vhodné
pro děti od jednoho roku.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.
VE STODŮLKÁCH

Úterky • 18.00 – 19.00
Hatha jóga pro začátečníky

Středy 5. 2. • 10.00
Kurz Beta – v Komunitním centru sv. Prokopa

Protáhněte a zrelaxujte si celé tělo. Nela Müllerová,
tel. 737 031 414, 150 Kč/lekce.

Povídání a diskuze s P. Jaroslavem Mrňou na téma Vývoj
mnišského života.

Středy • 10.00 – 10.45
Cvičení rodičů s dětmi 5 – 12 měsíců

Neděle 9. 2. • 15.00
Karneval pro děti – v Komunitním centru sv. Prokopa

Cvičení je zaměřeno na rozvoj pohybového aparátu dítěte,
500 Kč/10 lekcí.

Na masopustní maškarní karneval zveme děti i jejich rodiče.
Těšit se můžete na zábavný program a tombolu. Vstupné
dobrovolné.

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

Středa 5. 2. – 8. 4. • 17.00 – 20.30
Respektovat a být respektován®
Zveme vás na kurz Respektovat a být respektován® akreditovaný MŠMT. Skládá se ze sedmi večerních bloků. Ti, kteří
jsou přesvědčeni o hodnotě partnerského přístupu, dostanou v kurzu nabídku komunikačních nástrojů až do úrovně
konkrétních dovedností, které mohou pomoci zachovávat
respektující přístup v každodenních situacích a vést děti
k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.

Sobota 7. 3. • 15.00 – 17.00
Prosím spinkej
Přednáška pro rodiče o spánku dětí od narození do pěti let.
Od antropoložky a spánkové poradkyně se dovíte, jak pomoci dětem k lepšímu usínání a spaní.
Více informací na www.centrum-hvezdicka.cz,
lenka@centrum-hvezdicka.cz, rezervace na
www.centrum-hvezdicka.webooker.eu,
tel. 776 664 919.

RODINNÉ CENTRUM
RYBIČKY 

Třináctka – křesťanské centrum Luka,
Mukařovského 1986
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. V období jarních prázdnin
(17. – 21. 2.) je herna zavřená.

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou pohádky
– říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka...
Během dopoledne navíc:
3. a 4. 2. – karneval
11. 2. v 10.30 – zamyšlení kazatele Davida Nováka na téma
Jak vést děti v době nadbytku (umět si vážit věcí).
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Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem

Kovářova 21, Stodůlky

Středa 12. 2. • 10.00
Kurz Beta – v Komunitním centru sv. Prokopa
Povídání a diskuze s P. Jaroslavem Mrňou na téma Papežství
mezi úřadem a vládou.

Středa 26. 2.
Popeleční středa
12.00 mše sv. v kostele sv. Prokopa
16.00 pobožnost pro děti z náboženství v kostele sv. Prokopa
16.00 mše sv. v kostele sv. Jakuba
18.00 mše sv. v kostele sv. Prokopa

Sobota 29. 2. • 9.00 – 14.00
Jarní bazar dětského oblečení – v Komunitním centru
sv. Prokopa
Jarní bazar dětského jarního a letního oblečení.

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.
Více informací a další akce najdete na webových
stránkách www.centrumbutovice.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
HL. M. PRAHY

Večerní prohlídky s průvodcem – zveme vás na procházku po zoo po zavírací hodině každý pátek a sobotu od
17.00. 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.
Výstavy
• 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

Pátek 31. 1.
Pololetní prázdniny v zoo
Den plný her se zvířecí tematikou ve Vzdělávacím centru
a vystoupení v Rezervaci Bororo – zaměřené na hry zvířat.
Zvýhodněný vstup za 50 Kč pro žáky s jedničkou z přírodopisných předmětů.

Sobota 1. 2.
Workshop na výrobu enrichmentu z hasičských hadic
Od 9.00 do 15.00 ve Vzdělávacím centru.

Čtvrtek 6. 2.
Lední medvědi
Zveme vás na druhou přednášku letošního přednáškového
cyklu Zoo, jak ji neznáte, zaměřenou na chov ledních medvědů v Zoo Praha. Přednáška se uskuteční od 17.00 ve Vzdělávacím centru. Cena přednášky je 50 Kč (děti do 3 let
zdarma). Sraz účastníků je v 16.45 u hlavního vchodu.

Sobota 8. 2.
Pomáháme přírodě nejen v zimě
Celodenní program ve Vzdělávacím centru je zaměřený na
výrobu hmyzích hotelů a dalších prvků, jimiž můžeme pomoci přírodě kolem nás.

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Neděle 9. 2.
Den chovatelů želv

V únoru je otevírací doba od 9.00 do 16.00. Pokladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.

Tradiční cyklus přednášek a chovatelská poradna manželů
Velenských ve Vzdělávacím centru.

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti od

Sobota 29. 2.
Mezinárodní den ledních medvědů

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.

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

Oslava Mezinárodního dne ledních medvědů spojená s bohatým tematickým doprovodným programem.
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

KŘÍŽOVKA

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

V sousedství kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty
najdeme kulturní památku, která bezesporu
patří mezi nejznámější a nejkrásnější dominanty
naší metropole. Jedná se o ...TAJENKA, Jindřišskou věž. Historie této nejvyšší volně stojící pražské zvonice sahá do 15. století. Udělejte si výlet
do centra a prohlédněte si Prahu z jiné perspektivy. Ve vyhlídkovém poschodí je umístěna
zvonkohra, soubor deseti litých bronzových zvonů, který umí 1 152 melodií.
Otevřeno je denně od 10.00 do 19.00. Tři výherci se mohou těšit na volnou vstupenku.
Více informací najdete na www.jindrisskavez.cz nebo na Facebooku.
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Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:
Jarmila Palová, Hůrka
Helena Urbanová, Nové Butovice
Emilie Slavíčková, Velká Ohrada
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Petr Šimek

Lednová tajenka: TMAVÝ SPECIÁL VÁNOČNÍ HVĚZDA
Výherci: Filip Schilla, Stodůlky; Karolína Flašarová, Praha 5;

Jana Kosíková, Nové Butovice

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají
v hodnotě 387 Kč – Marie Syrová, Luka
v hodnotě 258 Kč – Tomáš Bartoš, Lužiny
Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:
Lucie Lucová, Praha 5
Milena Janoštíková, Praha 4
Vašík Martínek, Zličín
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Křížovka pro děti: Poslední únorový den, letos tedy 29. února, se bude v Zoo Praha slavit
Mezinárodní ...TAJENKA. Nechcete se přidat?

Soutěžní otázky na únor:
1) Kde můžete najít další expozice Národního zemědělského muzea?
2) Komu pomohli zákazníci hypermarketu Globus Zličín splněním přání
ze „Stromu splněných přání“?
3) Kdy se bude konat Masopustní rej v obchodním centru Velká Ohrada?
Správné odpovědi na lednové otázky:
1) Na Ideathonu se budou řešit témata: bydlení, rozvoj podnikání, životní prostředí,
kultura a volnočasové aktivity.
2) Výstavu motocyklů Jawa můžete vidět v Národním technickém muzeu.
3) Středisko Virtuální Univerzity třetího věku spolupracuje s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze Suchdole.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získávají:
Lucie Vyšková, Praha 5; Marrina Zelená, Stodůlky

Připravila Petra Fořtová

Připravila Petra Fořtová

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února 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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MASOPUSTNÍ

REJ
19.2.2020, od 16 do 18h
- soutěž o nejlepší masky
- kreativní dílna

www.centrumvelkaohrada.cz

Prusíkova 2577/16, Praha 13

