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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
vzala na vědomí
hodnocení nabídek VZMR 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 

vzala na vědomí
protokol z otevírání nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vztahující se 
k nadlimitní koncesi na služby realizované pod názvem Dodávky tepelné energie 
pro vytápění a ohřev vody pro ZŠ a MŠ v územním obvodu MČ Praha 13 na období  
1. 1. 2021 – 31. 12. 2025
a schválila
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem Veolia Energie ČR, a.s.,  
se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
a pachtovní smlouvu  a návrh smlouvy o dodávce tepelné energie pro vytápění  
a pro přípravu teplé vody dle nabídky vybraného dodavatele

vyhlásila
podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem  
Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území  
MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet období 2021–2025 
a schválila
výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti v zadávacím řízení 
a zadávací dokumentaci včetně příloh 

vzala na vědomí 
důvodovou zprávu ve věci Investičních priorit v rámci Strategického rámce projektu 
Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro školský obvod Praha 13 včetně území  
MČ Praha – Řeporyje
souhlasila
s doplněnými investičními prioritami – seznamem projektových záměrů zpracovaným 
pro školský obvod Praha 13 včetně MČ Praha – Řeporyje
a schválila
doplněný Strategický rámec zpracovaný pro školský obvod Praha 13 včetně MČ Praha 
– Řeporyje

schválila
předloženou Koncepci bezbariérovosti městské části Praha 13 na období let 2020–2030

vzala na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení Rady městské části Praha 13 za uplynulé obdo-
bí k termínu 30. 11. 2020 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru zastupitelstva  
ze dne 14. 12. 2020 a splnění uložených úkolů 
a schválila
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolů, a to ve 
smyslu návrhů nositelů úkolů

 Zpracovala Helena Šlitrová

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Zápis do mateřských škol  
Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání  
byl pro školní rok 2021/2022 stanoven na úterý 4. května od 13 do 17 hodin. 
Školským obvodem pro všechny mateřské školy MČ Praha 13 je celé území městské 
části. Z toho vyplývá, že všechny mateřské školy MČ Praha 13 jsou spádové.
Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání mají zákonní zástupci, jejichž dítě 
do začátku školního roku dovrší 5 let (více na str. 4).
Podrobnější informace včetně možnosti předem si vyplnit potřebné dokumenty je 
možné získat na internetových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo na 
https://skolyprahy13.cz/materske-skoly-zapis-2021-22/.

Zápis do prvních tříd                 
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2021/2022  
byl stanoven na čtvrtek 8. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 9. dubna 
od 13.00 do 17.00 hodin. 
Přihlášky do základních škol lze získat na webových stránkách jednotlivých škol,  
na https://skolyprahy13.cz/zapis-do-zakladnich-skol-2021-22/, případně v listinné 
podobě na odboru školství nebo v kancelářích příslušných základních škol.
  Mgr. Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny                            
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním posti-
žením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus 
a mentální postižení) se koná ve středu 14. dubna od 13.00 do 17.00 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 (případně rozsudek o svěření dítěte do péče). 
V odůvodněných případech lze domluvit individuální náhradní termín zápisu, avšak 
nejdéle do konce dubna 2021. Dotazy zodpoví ředitelka školy na tel. čísle 235 522 156.
Pro bližší seznámení se školou využijte Den otevřených dveří plánovaný na 10. břez- 
na 2021 od 8 do 11.40 hod. Věra Kozohorská, ředitelka školy

Odvoz vánočních stromků
Vánoční stromky můžete až do konce února volně odložit vedle popelnice nebo kon-
tejneru na směsný nebo tříděný odpad. 
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech. Vý-
jimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do žád-
ného z kontejnerů, ale do sběrného dvora.  -red-

V únoru bez velkoobjemových kontejnerů
V únoru nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram na březen 
bude uveřejněn ve STOPu a na www.praha13.cz. Michaela Líčková, OŽP

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  
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PŘÍMÁ LINKA

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

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

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

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

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

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

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY
Vážení čtenáři zpravodaje STOP,
právě jste otevřeli druhé letošní vydání, které vám, jak doufáme, přináší na dvaatřiceti 
stranách řadu zajímavých informací. V Přímé lince reaguje starosta David Vodrážka na 
dotazy týkající se dostupnosti lékařské péče v naší městské části a také toho, jak se 
pandemická opatření projevují na chodu našeho úřadu. Mimo jiné se dočtete, že rad - 
nice Prahy 13 jako jediná v republice nabízí občanům od začátku nouzového stavu 
dvojnásobně delší dobu na vyřízení svých záležitostí. Na straně čtyři opakujeme 
informaci o velké soutěži, kterou jsme koronaviru navzdory vyhlásili k třicátému výročí 
STOPu. Oslava zkrátka bude, i když trochu jiná. Zato ale mohou slavit úplně všichni. 
Poměrně velký prostor věnujeme našim deseti základním školám, jejichž ředitelkám 
a ředitelům jsme položili několik otázek, které se týkají nejen on-line výuky nebo situace 
deváťáků, které čekají přijímací zkoušky. Kulturní dům Mlejn na podzim oslavil desetileté 
výročí v nové budově a při této příležitosti jsme pro vás připravili rozhovor s jeho 
ředitelkou Dagmar Bednárikovou. Věděli jste, že Praha 13 má světově ojedinělý projekt? 
Je to On-line škola pétanque pro Lukáše, která byla spuštěna na konci loňského roku.  
Na straně dvacet tři se dočtete, že jde o projekt v celosvětovém měřítku unikátní, který 
nenajde konkurenci ani v zemích, kde je pétanque nejpopulárnější. Ani v únorovém 
vydání nechybí pravidelné rubriky nebo soutěžní strana. A kdybyste se rozhodli vyrazit na 
výlet, můžete přijmout pozvání Marty Kravčíkové, která vás tentokrát vezme za Václavem 
Benešem Třebízským do Třebíze.

Přeji vám, abyste si v pohodě a hlavně ve zdraví užili zimní dny, sněhovou nadílku 
a samozřejmě příjemné čtení.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, třináctka patří mezi 
nejmladší pražské městské části. 
Já už ale nejmladší nejsem. A pro-
tože se v blízké budoucnosti má 
Praha 13 stát mým bydlištěm, zají-
malo by mě, jak hodnotíte dostup-
nost lékařské péče? 
Lékařská péče je samozřejmě 
velmi důležitou službou veřej-
nosti a my se ji dlouhodobě sna-
žíme v rámci možností podporo-
vat. Fakultní nemocnice Motol  
je sice nedaleko a zajišťuje kom-
plexní špičkovou péči, ale naším 
cílem je zajistit odbornou péči 
obyvatelům všech věkových sku-
pin přímo na území městské 
části. I proto jsou všechny tři 
místní polikliniky, Lípa Cent-
rum, Janského a Hostinského, 
umístěny v budovách naší měst-
ské části. S lékaři dlouhodobě 
spolupracujeme tak, abychom 
v poliklinikách i dalších prosto-
rách zajistili co nejširší spektrum 
odborných ambulancí. Od sto-
matologie, přes praktické lékaře, 
rehabilitace až po kardiologii, 
neurologii... Nechybí tu ani oční 
klinika s odbornými specializa-
cemi. Obyvatelé tak nemusí na 
každé vyšetření cestovat daleko 
a věřím, že i objednací doby jsou 
u místních lékařů přívětivější než 
v motolské nemocnici. Neustále 
se snažíme zdravotní péči rozši-
řovat a jsem velmi rád, že se to 
daří. Na jaře se bude přímo 
u metra Nové Butovice otevírat 
nové zdravotnické zařízení speci-
alizované na matku a dítě. Nalez-
nete zde pediatrii, dětskou orto-
pedii, gynekologické ambulance, 

včetně dětské gynekologie, dět-
skou výživovou poradnu, dět-
ského psychologa a mnoho dal-
šího. Poslední rok nám ukázal, 
jak je kvalitní zdravotní péče dů-
ležitá a budeme se i nadále snažit 
systematicky rozvíjet spolupráci 
s lékaři tak, abychom na třináctce 
zajistili maximální zdravotnické 
služby všem – dětem, dospělým 
i seniorům. 

Radnice poskytuje služby občanům 
především v podobě nejrůznějších 
administrativních záležitostí. Jak 
se pandemická opatření projevují 
na chodu úřadu městské části?
Jako všechny úřady i naše radnice 
omezila od 12. října loňského 
roku na základě usnesení vlády  
č. 994 úřední hodiny. Usnesení 
stanovilo, že orgány veřejné moci 
a správní orgány musí omezit 
úřední hodiny na dva dny 
v týdnu v rozsahu pěti hodin 
v daném dni. My jsme však vyu-
žili možnosti, kterou usnesení 
obsahovalo, a to pro případ, že by 
omezení rozsahu úředních hodin 
nepřiměřeně omezilo práva veřej-

nosti. Rozhodli jsme se úřední 
hodiny pro všechny poskytované 
služby stanovit v rozsahu deseti 
hodin a to v určených úředních 
dnech. To znamená, že si občané 
mohou své záležitosti na radnici 
vyřídit v pondělí a ve středu od 
8.00 do 18.00. Praha 13 tedy 
jako jediná radnice v republice od 
začátku nouzového stavu nabízí 
občanům dvojnásobně delší dobu 
na vyřízení svých záležitostí. 
Hned na začátku platnosti ome-
zení úředních hodin jsme si uvě-
domovali, jak velký zásah do ži-
vota obyvatel to znamená, proto 
jsme se v souladu s usnesením 
vlády rozhodli obyvatelům na-
bídnout maximálně možný roz-
sah úředních hodin, kdy jsou 
k dispozici všechny agendy, což  
je také nadprůměrná šíře služeb, 
které Praha 13 poskytuje. Jsme 
tedy jedinou radnicí v republice, 
která služby občanům nabízí 
v povolených dvou úředních 
dnech, ale v maximálním režimu. 
Právě v současné době, kdy 
mnoho lidí potřebuje z existenč-
ních důvodů například zrušit, 

nebo naopak 
založit nová 
živnostenská 
oprávnění, je 
náš živnos-
tenský odbor 
k dispozici 
20 hodin 
týdně. Rad-
nice je tu 
především 
pro lidi, 
a jestliže 

existovala možnost poskytovat 
občanům služby dvakrát týdně 
po deseti hodinách, my jsme ji 
využili. Samozřejmě to přináší 
nároky na personální pokrytí jed-
notlivých odborů, proto musím 
všem zaměstnancům touto ces-
tou velmi poděkovat, protože je-
jich zásluhou se chod radnice do 
žádné krize nedostal. A to ani 
tehdy, kdy jsme zaznamenali 
velký zájem ze stran obyvatel ji-
ných městských částí Prahy, kteří 
si své záležitosti vyřizovali a vyři-
zují u nás.

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

Uzávěrka příštího čísla: 8. 2. 2021  Distribuce: 26. 2. – 5. 3. 2021



ÚNOR 2021 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2274

INFORMACE Z RADNICE

Radnice je připravena pomoci 
seniorům s registrací na očkování
Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo registraci k očkování proti co-
vidu-19 pro občany starší 80 let. Pro seniory, kteří žijí osaměle a po-
třebují s registrací pomoci, zřídila městská část Praha 13 informační 
linku. Každý pracovní den od 8.00 do 14.00 jsou úředníci k dispozici 
a připraveni pomoci i poradit, jak postupovat.

„Seniory s trvalým pobytem v naší městské části jsme o zahájení re-
gistrace informovali dopisem, k dispozici jsou samozřejmě také infor-
mace na webu a sociálních sítích. Chceme pomoci především těm, 
kteří žijí sami a s registrací jim nemohou pomoci rodinní příslušníci 
nebo přátelé. Linka 235 011 447 je tu především pro předání správ-
ných informací a pomoc s rezervačním systémem,“ informoval sta-
rosta David Vodrážka.

Registrace k očkování probíhá za pomoci centrálního rezervačního 
systému na webu www.crs.uzis.cz nebo www.registrace.mzcr.cz. Další 
informace naleznete na webu www.mzcr.cz nebo je získáte na bez-
platné telefonní lince 1221. Denně od 8.00 do 16.00 je k dispozici 
také bezplatná informační linka hlavního města 800 160 166.

 Lucie Steinerová

Povinné předškolní vzdělávání
Podle současné platné právní úpravy je pro dítě, které do začátku škol-
ního 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 povo-
lilo plnění povinné školní docházky. Pokud si rodič zvolí tuto jinou 
formu, je povinen tuto skutečnost sdělit spádové mateřské škole. V pří-
padě, 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 předškol-
ního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve škol-
ním 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 ulo-
žena pokuta až do výše 5 000 Kč. 

Další informace ohledně povinného předškolního vzdělávání na-
jdete na www.skolyprahy13.cz a www.msmt.cz.

 Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Volby v roce 2021
I v tomto roce nás čekají volby, tentokrát půjde o volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, kdy budeme v rámci celé ČR 
volit 200 poslanců. Volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta re-
publiky ze dne 31. 12. 2020 a na území ČR se uskuteční ve dnech 
8. a 9. 10. 2021.

Od vyhlášení voleb lze žádat o voličský průkaz, se kterým je možné 
hlasovat v jakémkoli volebním, popřípadě zvláštním volebním okrsku, 
tj. kdekoli na území ČR či na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. 

Již nyní se můžete přihlašovat ohledně vaší účasti v okrskové vo-
lební komisi.

Žádosti o voličský průkaz a přihlášku člena okrskové volební ko-
mise najdete na webových stránkách úřadu www.praha13.cz nebo si je 
můžete vyzvednout osobně ve 3. patře úřadu – dveře č. 433 nebo 434.    

Základní informace o volbách se objeví v některém z jarních čísel 
STOPu, podrobnější pak v zářijovém vydání. Veškeré informace jsou 
postupně zveřejňovány i na webových stránkách Úřadu MČ Praha 13 
v sekci Volby.  Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Soutěž Praha 13 mýma očima 
aneb Tady bydlím, tady jsem doma 
V dubnu roku 1991 spatřilo světlo světa první vy-
dání zpravodaje STOP. Dnes má svůj zpravodaj 
každá městská část, každé město i větší obec. 
Mnohé z nich jsou velmi kvalitní, barevné, s dokonalými fotogra-
fiemi... Na počátku devadesátých let bylo ale vydávání takového zpra-
vodaje záležitostí vyloženě průkopnickou. Významná jubilea STOPu 
jsme vždy oslavili. Je škoda, že tentokrát nám jakékoli plány kazí ko-
ronavirus. Zatím je epidemiologická situace jako na houpačce. Chvíli 
to vypadá, že se všechno obrací k lepšímu, za pár dnů je opak pravdou.

Proto jsme se rozhodli, že 30. narozeniny STOPu „oslavíme“ tako-
vým způsobem, na který je i koronavirus krátký. Vymysleli jsme pro 
vás, naše čtenáře, soutěž s názvem Praha 13 mýma očima aneb Tady 
bydlím, tady jsem doma.

Být někde opravdu doma znamená daleko víc, než považovat za 
svůj domov jen prostor za vchodovými dveřmi do svého bytu nebo 
domu. A my bychom byli moc rádi, kdybyste se s námi o své „doma“ 
podělili. Někteří z nás žijí na třináctce chvilku, jiní pamatují dobu, kdy 
se do země zakousnuly bagry a začala zde vyrůstat panelová zástavba. 
Tvář našeho „doma“ se měnila, stále se mění a v budoucnu tomu ne-
bude jinak. Ale bez ohledu na všechny změny, stále tady prožíváme 
dny plné radosti, ale i smutku nebo starostí, dny všední i sváteční. 
Mnozí z nás už zde mají svá oblíbená místa, kam se se svou radostí 
nebo zármutkem vydají. Místa, kde se radost znásobí a smutek je 
hned o něco menší. Jiní své pocity svěří papíru – malují obrázky, píší 
příběhy... Teď už asi tušíte, proč jsme naši „výroční soutěž“ pojmeno-
vali Praha 13 mýma očima aneb Tady bydlím, tady jsem doma.
A teď už konkrétněji. Soutěžit můžete ve třech kategoriích:
• fotografie
• obrázek
• příběh 
Každá z kategorií bude navíc rozdělena podle věku soutěžícího: 
• soutěžící ve věku do 8 let
• soutěžící ve věku do 15 let 
• soutěžící ve věku od 15 let výše 
A protože jde o soutěž, jistě vás zajímají i ceny, které čekají na ty nej-
lepší. Vyhrát můžete mobilní telefony, stavebnice Lego, velkokapacitní 
USB disky, fotoaparáty pro malé fotografy, powerbanky, kosmetické 
kazety pro dámy i pány... 

Uzávěrka soutěže, která není určena profesionálním umělcům,  
je 10. května 2021. O pořadí soutěžících rozhodne odborná porota.

Své práce (max. 5 fotografií, obrázků nebo příběhů) nám můžete 
poslat e-mailem na adresu určenou výhradně této soutěži:  
stop.soutez@praha13.cz, poštou na adresu: Redakce STOPu, Úřad 
městské části Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 nebo je 
přinést osobně do informací v atriu radnice. 

Všechny práce budou součástí výstavy k 30. výročí STOPu, jejíž 
vernisáž s předáním cen výhercům soutěže proběhne 31. května 2021.
 Eva Černá
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KALEIDOSKOP

Nové mycí centrum v Lukáši
Koronavirová pandemie s sebou přinesla a bohužel stále přináší nut-
nost přijímat řadu opatření, která mají za cíl maximálně snížit mož-
nost šíření onemocnění covid-19. Této situaci přizpůsobilo svůj  
provozní režim i Středisko sociálních služeb Prahy 13. Stavebně pro-
vozními zásahy, mezi které patří i přesun pedikúry a výstavba nového 
mycího centra, se podařilo oddělit činnost registrovaných sociálních 
služeb – pečovatelské služby a denního stacionáře – od ostatních slu-
žeb určených pro širokou seniorskou veřejnost. 

„Jsem přesvědčen, že vedle důsledného dodržování všeobecně zná-
mého pravidla 3R, tedy Ruce, Roušky, Rozestupy, mohou tato pro-
vozně technická opatření představovat úspěšnou prevenci proti dal-
šímu šíření onemocnění covid-19 a mohou být tak i cestou pro 
udržitelné fungování sociálních služeb pro seniory v Praze 13,“ míní 
ředitel střediska Jiří Mašek.

Rada MČ výstavbu nového mycího centra podpořila a zároveň stře-
disku schválila použití finančních prostředků ze svého investičního 
fondu. Akce byla kompletně realizována v průběhu dvou a půl měsíce. 
Za to patří velký dík zejména pracovníkům našeho odboru majetko-
vého, bytového a investičního, kteří středisku pomohli – od zadávání 
projektu až po vydání souhlasu s provedením stavebních úprav kom-
petentním orgánem státní správy. Výsledná cena (včetně DPH) sta-
vebních úprav činila 210 tis. Kč a mycí technologie (mycího centra) 
280 tis. Kč. 

Starosta David Vodrážka, který navštívil středisko ve čtvrtek 14. ledna, 
aby se seznámil se stavebními a provozními úpravami a s mycím cent-
rem za plného provozu, mimo jiné řekl: „Jsem rád, že byl udělán další 
krůček, nabízející šanci zachovat pro naše seniory ty nejkvalitnější pe-
čovatelské služby. Je to pro mne o to cennější, že na tom všem spolu-
pracovala řada lidí, kteří si byli vědomi, že času není nazbyt a že vše  
je třeba s ohledem na poměrně nepříznivou epidemiologickou situaci 
dokončit co nejdříve. Velmi si vážím operativní spolupráce našich 
úředníků se střediskem, která dokladuje, že společná práce spojená 
s praktickými zkušenostmi, odborností a zájmem pomoci dobré věci, 
opět slaví úspěch.“  Eva Černá

Obrázky se vzkazem aneb  
Děti kreslí seniorům
Městská část připravila projektovou aktivitu Obrázky se vzkazem aneb 
Děti kreslí seniorům. Radnice pořídila sady výtvarných potřeb pro tři 
a půl tisíce žáků prvního stupně všech deseti základních škol. Distri-
buce výtvarných potřeb do škol začala začátkem roku.

Děti mají za úkol namalovat obrázky se vzkazy pro babičky a dě-
dečky ve svých rodinách, ale i pro seniory, kteří žijí například v Do-
mově pro seniory Zity Kabátové, ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13...

Městská část Praha 13 
vloni získala v soutěži Obec 
přátelská rodině a seniorům 
v kategorii měst a obcí nad 
padesát tisíc obyvatel první 
místo spojené s neinvestiční 
dotací. Soutěž, do které se 
Praha 13 zapojila poprvé, 
vyhlašuje každoročně Mini-
sterstvo práce a sociálních 
věcí. Získané finanční pro-
středky byly určeny na pro-
rodinné aktivity, např. Dny 
zdraví Prahy 13; Mezigenerační hry – Jsme akční/mezigenerační;  
Butovický rohlík; Prorodinná opatření předškolního oddělení DDM 
Stodůlky; v Klubu Kulička a Obrázky se vzkazem aneb Děti kreslí  
seniorům. 

„Dlouhodobě velmi dobrá práce v sociální oblasti přinesla naší měst-
ské části finanční prostředky, které opět investujeme do projektů, které 
pomáhají našim obyvatelům. Aktivita Obrázky se vzkazem spočívá 
v mezigeneračním propojení dětí a seniorů v době koronavirové pan-
demie. Věřím, že právě v současné době tvořivé aktivity přinesou dětem 
smysluplně strávený čas a našim starším spoluobčanům radost a úsměv 
na tváři. Městská část za tímto účelem zakoupila ze získané dotace vý-
tvarné potřeby pro 3 562 žáků prvního stupně z deseti zřizovaných zá-
kladních škol,“ informoval starosta David Vodrážka. Lucie Steinerová
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Tyto dny bohužel patří do již druhého období distanční výuky ve školním 
roce 2020/2021. Situace, která je platná v době redakční uzávěrky, se 
může za pár dnů změnit k lepšímu, ale také může trvat ještě delší dobu. 
Jak se se současnou realitou vyrovnávají pedagogové, žáci, ale i rodiče? 
O vyjádření jsme požádali ředitelky a ředitele našich deseti základních 
škol, kterým jsme položili shodné otázky.
 
1)  Přestože výuku momentálně zprostředkovává technika, v jejím 

středu stojí učitel a žák. Samozřejmě nemůžeme opomenout neza-
stupitelnou roli rodičů. Mohlo by se zdát, že všechno už probíhá 
v pohodě, že počáteční problémy s distanční výukou i s technikou 
se už podařilo odstranit. Je to skutečně tak?

2)  Před koncem roku 2020 se žáci vrátili na pár dnů do škol. Měli  
pedagogové možnost a čas prověřit si jejich znalosti v jednotlivých 
předmětech? Víme, že při distanční výuce si děti mohou vzít na  
pomoc učebnici, pracovní sešit, vyhledat si správnou odpověď na 
webu, zapojit rodiče, staršího sourozence... Má vůbec učitel mož-
nost objektivního hodnocení?

3)  Sociální kontakt se spolužáky se přesunul do kyberprostoru. Jak se 
s tím žáci vyrovnávají?

4)  Jak vidíte situaci deváťáků? Počítáte s nějakou pomocí v rámci pří-
pravy na přijímací zkoušky?

5)  Domníváte se, že se dá zvládnout vzdělávací program jednotlivých 
ročníků?

6)  Je jasné, že se v mnohém budete muset řídit pokyny MŠMT, ale jak 
by podle vašeho názoru mělo probíhat hodnocení žáků?

FZŠ Brdičkova, Brdičkova 1878/2, Stodůlky, www.fzsbrdickova.cz
1) Počáteční problémy, kdy měli učitelé zastaralé počítače bez kamer 
a mikrofonů, byly díky dotaci určené na výpočetní techniku pro dis-
tanční výuku odstraněny. Pedagogové mají k dispozici nové počítače 
a všichni prošli školením. Dětem byly zřízeny školní účty, které si žáci 
aktivovali ještě v době prezenční výuky. Ve srovnání s jarními měsíci 
jsou pedagogové, žáci i rodiče na distanční výuku lépe připraveni.  

Nejčastější problémy mají 
rodiny s nedostatkem 
techniky v domácnosti 
a s připojením k internetu. 
Byli jsme schopni zajistit 
několika rodinám zapůj-
čení notebooků a ve spo- 
lupráci s operátorem  
T-Mobile jsme třem rodi-
nám zřídili i internet 
zdarma. Nikdy nelze ale 
nahradit výuku prezenční. 
Ta je nenahraditelná a dě-
tem bude přítomnost ve 
škole velmi chybět.  

2) V září se do škol vrátily všechny děti a učitelé se zaměřili na opako-
vání a ověřování znalostí dětí učiva z druhého pololetí předcházejícího 
školního roku. V této době měl učitel možnost znalosti hodnotit. Ob-
jektivní hodnocení je v této době náročné. Rodiče mají někdy pocit, že 
musí svým dětem při vypracovávání domácích úkolů pomáhat, protože 
se obávají špatného hodnocení. Teprve ve škole se může ukázat, že 
práce z distanční výuky neodpovídá jejich skutečným znalostem a do-
vednostem.
3) Dětem přerušení osobních sociálních kontaktů chybí. Částečně si 
našly náhradu přes sociální sítě, ale časem zjistily, že toto jim osobní 
setkání se spolužáky a učiteli nenahradí. Dokonce nastala doba, kdy se 
děti do školy těší.
4) Žákům devátých ročníků jsme připravili kurzy, které jsou zaměřené 
přímo na přípravu k přijímacím zkouškám. Kurz začal před Vánocemi 
a teď byl zase pozastaven. Snažíme se dětem připravovat testy, které 
používají střední školy u přijímacích zkoušek. Svědomité děti se po-
ctivě připravují, protože materiálů je dostatek. V hodinách matematiky 
a českého jazyka se i v distanční výuce přípravě na přijímací zkoušky 
věnujeme.   
5) Učební osnovy se zvládnout musí, ty jsou dané vzdělávacím 

programem. Učivo bude sice částečně zredukováno nebo přesunuto do 
vyššího ročníku, ale že by nějaké učivo úplně vypadlo, to se nestane. 
6) Klasické hodnocení je velmi neobjektivní. Hodnocení žáků by mělo 
být zaměřeno na to, jestli žák splnil nebo nesplnil.

FZŠ Mezi Školami, Mezi Školami 2322, Nové Butovice, www.fzsmeziskolami.cz 
1) Problémy s technikou, které řešíme individuálně třeba předáváním 
písemných materiálů, jsou v ojedinělých případech. Stále více se však 
ukazuje, že výuka „face to face“ je nezastupitelná, distanční vyučování 
je náhražkou.
2) Prověřování znalostí je jistě důležitou součástí vzdělávacího procesu, 
ale podstatné je, jak si žáci osvojí to, co se měli naučit. Pro mě jako uči-
tele není problém, že žák při kontrolní práci doma ve stanoveném ča-
sovém limitu stihne ověřit nebo vyhledat správné odpovědi v nějakých 
důvěryhodných zdrojích, aspoň si upevní znalosti. Jestli přitom do-
stane jedničku místo dvojky mě skutečně netrápí. Jiné je to s klasifikací 
na pololetním vysvědčení, tady se skutečně musí vedle cílových zna-
lostí a dovedností výrazně zhodnotit postoj žáka a jeho aktivní zapo-
jení do distančního vyučování, jeho schopnost spolupracovat 
s učitelem i spolužáky. Ministerstvo školství k tomu už vydalo pokyny, 
které tento přístup akcentují.
3) Samozřejmě jim to chybí, ale nedělejme si iluze, stačí se projít 
venku a uvidíte skupinky dětí, jak spolu čile komunikují. 
4) Příprava zatím neprobíhá klasicky, protože jejich fyzická přítomnost 
ve škole je zakázána, ale v distančním vyučování se vlastně denně na 
přijímací zkoušky připravují. 
5) Soustředit se musíme na hlavní předměty, takové, ve kterých učivo 
jednoho ročníku vychází z učiva ročníku předchozího. Třeba v mate-
matice bez zvládnutí násobení se žák nenaučí dělení. Jako učitel země-
pisu si dovolím opačný příklad – bez zvládnutí učiva o Africe se dá 
dobře zvládnout třeba Austrálie. Každý učitel ale bude muset při ná-
vratu žáků do škol opakovat, opakovat a zase opakovat a k tomu sjed-
nocovat znalosti a dovednosti žáků.
6) Ministerstvo akcentuje při pololetním hodnocení zahrnout do kla-
sifikace postoj žáka a jeho aktivní zapojení do distančního vyučování, 
jeho schopnost spolupracovat s učitelem i spolužáky. Co se týče formy, 
jestli známky nebo slovní hodnocení nechává školám volnou ruku.  
Za mě – slovní hodnocení je ideální pro školu, která má méně žáků, 
ale třeba v naší škole s více než 700 žáky je reálná klasická klasifikace 
známkou.

FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice, www.fzs-chlupa.cz 
1) Distanční výuka a její průběh je stejně jako klasická prezenční výuka 
nekončící proces. Musíme vše neustále přizpůsobovat situaci, dětem 
a aktuálním potřebám všech zúčastněných stran. Díky dotaci 
z MŠMT škola na podzim nakoupila nové notebooky, grafické tablety 
a elektronické licence k učebnicím, které běžně používáme. Všichni 
pedagogičtí pracovníci jsou nyní vybaveni potřebnou technikou. Celá 
škola vede distanční výuku v prostředí Microsoft Office 365 Teams. 
K tomu učitelé používají i nejrůznější aplikace a služby, které činí výuku 
efektivnější a zábavnější (např. www.umimeto.org, www.kahoot.com,  
www.mentimeter.com, edu.ceskatelevize.cz a mnoho dalších). Pro  
několik žáků z ekonomicky slabších rodin se nám povedlo zajistit  
internetové připojení od společnosti O2, některým rodinám jsme 

Tento školní rok se žáci ve školách moc neohřáli
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zprostředkovali notebook přes nadaci Nory Fridrichové či jim půjčili 
notebooky školní. V říjnu 2020 jsme si upřesnili koncepci distanční 
výuky, která vznikala na jaře. Formulovali jsme priority v předmětech, 
které budeme učit on-line. Pro žáky byl vytvořen rozvrh, ze kterého je 
jasné, které hodiny se učí povinně on-line a které jsou určeny na tzv. 
asynchronní výuku, kdy žáci pracují sami na zadaných úkolech. Ve vět-
šině předmětů na 2. stupni jsme vypsali ještě nepovinné konzultace, 
během kterých se žáci mohou do hodiny připojit a s učitelem konzul-
tovat vše potřebné. Na 1. stupni distanční výuka probíhala a nyní opět 
probíhá podobně. Každý den mají děti jednu až dvě povinné on-line 
hodiny a dále pracují asynchronně na zadaných úkolech nebo jsou jim 
k dispozici dobrovolné konzultace. Na 1. stupni jsou většinou děti na 
on-line hodiny rozdělené do menších skupinek. Děti z 1. a 2. tříd, jež 
naštěstí chodí do školy i nyní, učili v říjnu a listopadu učitelé denně ve 
3 až 4 skupinkách po 6 až 8 dětech. Dělení na menší skupiny se nám 
velmi osvědčilo, protože děti jsou pozornější a lépe komunikují s učite-
lem. On-line výuku však nezajišťují pouze učitelé. Velice důležitými 
partnery jsou jim asistenti pedagoga a vychovatelky ze školní družiny. 
Asistenti spolupracují při samotné skupinové výuce a věnují se dětem 
i individuálně. Paní vychovatelky vedly na podzim např. dobrovolné 
čtení s nejmenšími dětmi. Dětem, které samy on-line výuku nezvládají, 
pomáhá s úkoly kromě asistentů pedagoga i speciální pedagožka. Od 
doby, kdy je umožněna přítomnost žáků ve škole, se schází některé děti 
k individuální konzultaci s asistenty i ve škole. Nelze tedy říci, že vše je 
hotovo. Vše flexibilně přizpůsobujeme aktuálnímu vývoji a potřebám 
žáků, jejich rodičů i učitelů.

2) Situace je jiná ve třídách na 1. stupni, kdy žáci chodili před Vánoci 
do školy alespoň 3 týdny. V těchto třídách bylo reálnější navázat na 
běžný způsob výuky a hodnotit klasickým způsobem. Učitelé mohli 
učivo probrat, zopakovat, procvičit, prověřit. V 6. – 8. třídách, kdy ně-
kteří žáci byli ve škole 10 dní a jiní jen 5 dní, byla situace zcela jiná. 
Nějaké učivo se prověřilo, ale dopředu jsme se v pedagogickém sboru 
domluvili, že během dnů, kdy jsou žáci přítomni ve škole, se omezí 
psaní velkých testů, prověrek. Nechtěli jsme, aby žáci, kteří jsou ko-
nečně ve škole, pouze psali testy. Hodnocení je proto hodně opřeno 
o zhodnocení toho, jakým způsobem se žáci vyrovnali se změnou  
způsobu výuky, do jaké míry zvládli nové kompetence a jak jsou 
schopni si samostatně s vyučujícími řešit problémy.
3) Uvědomujeme si, že sociální kontakty dětem chybí. Snažíme se to 
řešit různými variantami. Mnohé třídy na 1. stupni mají nepovinné 
ranní setkávání, na které si připravují debatní úlohy. Na 2. stupni mají 
třídy pravidelné on-line třídnické hodiny, jež alespoň částečně suplují 
„obyčejné povídání“. Ve škole i v on-line prostoru funguje žákovský 
parlament. Na jeho schůzkách se žáci pravidelně baví o tom, co je 
trápí, co by chtěli řešit. Dokonce založili web školního parlamentu, 
kam mohou ostatní žáci přispívat svými dotazy a náměty k další čin-
nosti. V prosinci z iniciativy žákovského parlamentu vznikla sbírka 
hraček pro nemocnici Motol. Do on-line prostoru se přenesla i tra-
diční prosincová akce Světlení aneb Pocty svaté Lucii. Kolegyně pro 
žáky připravily únikovou hru, ve které soutěžily zapojené třídy. Záro-
veň děti fotily a posílaly světelná zátiší, kterými byly v prosinci vyzdo-
beny chodby školy. I v době distanční výuky s dětmi pracují školní 
psycholožky, schůzky a povídání se odehrávají buď on-line, nebo –  
pokud to bylo možné – osobně ve škole.

4) Deváťáky čeká velký kus práce. V době, kdy v prosinci chodili do 
školy, si mohli pravidelně procvičovat přípravné testy k přijímacím 
zkouškám v době, kdy by běžně měli předměty rozdělené do skupin 
v ročníku, což bohužel nebylo možné. Teď od ledna jim v on-line roz-
vrhu přibyla povinná hodina českého jazyka a matematiky. Ti, kteří si 
vybrali volitelný předmět Příprava na přijímací zkoušky, budou mít od 
ledna další pravidelná on-line setkání. Většina deváťáků má k dispozici 
on-line přípravné testy od společnosti Taktik, kde také mohou tréno-
vat konkrétní testové úlohy. Navíc fungují pravidelné dobrovolné kon-
zultační hodiny pro přípravu na přijímací zkoušky.  
5) Učební osnovy je reálné zvládnout, není však možné učit způsoby 
a metodami, které ve škole běžně používáme. Není na to čas, navíc je 
technicky obtížné pracovat ve skupinách na projektech, vést badatel-
skou výuku či diskutovat. Snažíme se maximum možného přenést do 
on-line prostředí, ale živou interakci nepřeneseme. Navíc nechceme, 
aby děti seděly před monitorem 5 až 8 hodin denně. I proto se těšíme, 
až budeme opět moci u dětí rozvíjet všechny kompetence a dovednosti 
v rámci přirozeného lidského kontaktu. Řada aktivit se však do on-line 
prostředí převést dá. Zorganizovali jsme školní kolo olympiády z čes-
kého jazyka, olympiádu z dějepisu, proběhla beseda s pamětníkem 
v rámci Příběhů bezpráví, pořádáme školní kolo Pražského poetického 
setkání. Při prezenční výuce v prosinci se 5. třídy zapojily do olympiá-
 dy z matematiky, deváťáci počítali v soutěži skupin Dopplerova střela.
6) Hodnocení probíhá po celou dobu distanční i prezenční výuky tak, 
jak jsou žáci zvyklí. V 1. a 2. ročníku budou mít děti jako vždy slovní 
hodnocení. Dále se pracuje se známkami kombinovanými s průběžnou 
popisnou zpětnou vazbou. Žáci dostávají známky od září, dopředu 
vědí, z čeho a jak je budou učitelé klasifikovat, znají kritéria práce. Bě-
hem distanční výuky byli žáci hodnoceni jak na základě výstupů (vý-
sledky testíků, hodnocení zpracování úkolu podle zadání), tak i za 
snahu a míru zapojení. K hodnocení žáků přistupujeme individuálně, 
přestože klasifikujeme známkami. Zpětnou vazbu dostali žáci i rodiče 
také během pololetí v rámci online konzultačních hodin a tripartitního 
setkávání (rodič – učitel – žák).

FZŠ Trávníčkova, Trávníčkova 1744/4, Stodůlky, www.zstravnickova.cz
1) Po stránce technické je distanční výuka v naší škole zajištěna jak na 
straně pedagogů, tak i u žáků. Žáky, kteří měli na podzim problém 
s technikou, jsme vybavili školními tablety a 13 dětí využilo nabídku 
volných SIM karet od T-Mobilu v rámci akce Cesta do školy vede po  
internetu.
Učitelé se s distanční výukou vyrovnali velice dobře. Všichni pracujeme 
v prostředí Teams, kde se i on-line scházíme k pracovním poradám, 
pedagogické radě, třídním schůzkám, konzultacím, neustále se snažíme 
vymýšlet nové formy výuky, využívat nové aplikace, sdílíme si různé 
formy výuky mezi sebou, navštěvujeme webináře... Ale i my jsme již 
unaveni, a zvláště nám chybí kontakt se žáky a s kolegy. Distanční vý-
uka nás učitele zaměstnává po celý den. Dopoledne výuka, odpoledne 
příprava na další den, opravování zadaných úkolů. A k tomu ještě ro-
dinné povinnosti, nebo učení se se svými dětmi. 
Věříme, že se již brzy všichni ve škole sejdeme a těšíme se na normální 
chod školy.
2) Žáci se učí i tím, že vyhledávají informace na webu, pracují s učeb-
nicí nebo využívají pomoc a znalosti rodinných příslušníků. Podstatné 
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je, jak umí žák nabyté informace aplikovat v praxi při prezenční výuce. 
Zkušený pedagog i za těch „pár dnů“ ve škole rychle odhalí, zda žák 
při distanční výuce pracoval samostatně nebo pouze za dopomoci ně-
kterého z členů rodiny.
3) Žáci se na internetu setkávají se svojí třídou v rámci výuky každý 
den. I mimo ni je řada žáků ve spojení přes různé sociální sítě. Někteří 
se schází aspoň na chvilku mimo domov, zvláště ti starší. Ale samo-
zřejmě stejně jako u dospělých, tak i u dětí se tato situace projeví růz-
nými počínajícími depresemi. Je ovšem také zajímavé zjištění, že 
některým dětem distanční výuka vyhovuje a jsou spokojené. Při výuce 
jsou samy za sebe, nikdo je neruší a celkově jsou spokojené, protože si 
samy určují priority a postup při přípravě na výuku.
4) Příprava deváťáků probíhá ve spolupráci s vyučujícími matematiky 
a českého jazyka. Někteří žáci využívají on-line přípravné kurzy pořá-
dané danou střední školou nebo vzdělávacími agenturami. 
5) Vyučující naší školy učební osnovy zvládají. Reálné to je. Je také 
nutné vyhodnotit, které učivo je prioritní a které lze odučit jen okra-
jově, protože máte možnost se k němu vrátit v dalším postupujícím 
ročníku. 
6) I při distanční výuce mají vyučující dostatek známek, aby mohli 
žáka ohodnotit. Rodičovská veřejnost je na známky zvyklá. Je pro ně 
přehlednější vysvědčení se známkami než jenom samotné slovní hod-
nocení. Navíc i pro učitele by bylo pouze slovní hodnocení hodně ná-
ročné, někteří učitelé (zvláště na 2. stupni) by museli vytvořit slovní 
hodnocení i pro několik desítek žáků. Aktivní žáci na distanční výuce 
budou na vysvědčení ještě ohodnoceni pochvalami.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Bronzová, Bronzová 2027/35, Stodůlky,  
www.zs-bronzova.cz
1) V tomto školním roce nemá škola s distanční výukou žádné výrazné 
problémy, zapůjčili jsme dostatečné množství notebooků, byly ome-
zeny výpadky sítí. Učitelé často komunikují s rodiči, řeší s nimi veškeré 
vzniklé potíže, pomáháme společně se školním psychologem rodičům, 
dětem i pedagogům zvládat i stres. 
2) Samozřejmě si jsme vědomi toho, že z určitých důvodů může být 
hodnocení žáků při distanční výuce zkreslené. Tím se ale vůbec naši 
učitelé nezabývají. Důležité pro ně je, aby se žák problémem, učivem, 
úlohou, zabýval, seznámil se s ním, naučil se ho, úkol vypracoval. Po-
kud mu doma někdo pomůže, poradí, proč ne. Ke správnému řešení 
došel, úkol splnil, i tím se naučil. 
3) S nedostatkem sociálních kontaktů se děti všeho věku, ale i dospělí, 
potýkají asi nejvíc. Kyberprostor jim přímý sociální kontakt nedokázal 
nahradit. A tak se dětem stýská po spolužácích, po škole, po učitelích...
4) Situace deváťáků je složitá. S těmi, kteří projevili zájem, se učitelé 
scházejí na individuálních konzultacích buď on-line v odpoledních ho-
dinách, nebo na osobních konzultacích vždy po jednom žákovi. 
5) Učební osnovy v celé šíři zvládnout všemi žáky lze jen s obtížemi. 
Máme však specifikováno základní učivo jako minimální obsah učiva. 
Toho se učitelé především drží, z něho vycházejí při tvorbě hodin, to 
určitě zvládnou všichni žáci bez rozdílu. 
6) Pokyny z MŠMT jsou velmi široce specifikované. Určitě je splníme. 
V naší škole budeme hodnotit známkou s velmi individuálním přístu-
pem a ohledem na všechny okolnosti výuky. Vždyť nám jde hlavně 
o to, aby žáci měli i nadále pozitivní přístup ke škole, k učení. 

ZŠ Janského, Janského 2189, Velká Ohrada, www.zs-janskeho.cz 
1) V ZŠ Janského jsme již v první vlně velmi dobře nastavili distanční 
výuku, proto v této druhé probíhající vlně jsou učitelé a žáci schopni 
zvládat výuku on-line naprosto bez problémů. Škola navíc zažádala již 
o prázdninách o pomoc IT firmy, které nabízely vyřazenou techniku. 
Získala tak tablety, které zapůjčuje rodinám, které je nemají. Kdo nemá 
ani tuto možnost (např. připojení k internetu), veškeré úkoly distanční 
výuky mají třídy v „krabicových úložištích“ v papírové podobě. Škola 
poskytuje možnost konzultací jak on-line, tak, za dodržení přísných 
epidemiologických opatření, i osobně.    
2) Jako škola jsme udělali na jaře pro děti maximum, aby zameškané 
látky bylo v budoucnu co nejméně. Podle prvních zjištění v září na tom 
byli žáci dobře. Nicméně učitelé velké procento zářijových hodin stejně 
zaměřili na opakování a prohlubování znalostí. Učitelé se vždy snaží 
být objektivní, známka není pouze průměrem nějakých čísel, vždy je 
do toho zahrnuto nasazení žáka, celkový přístup k výuce, co dělá žák 
navíc, jestli je sám aktivní nebo dokáže problém řešit pomocí jiné cesty. 
To vše se snaží učitel vyhodnotit a převést na známku. Případně to vy-
zdvihne ve slovním hodnocení. 
3) Tento problém je asi nejzásadnější a nejen u dětí, ale i učitelé mají 
s chybějícím sociálním kontaktem problém. U žáků to bylo i jedno 
z nejčastějších vánočních přání, aby mohli opět chodit do školy a se-
tkávat se s ostatními. Pro některé žáky je naopak naprosto vyhovující 
on-line prostředí, ale jedná se skutečně o minimum žáků. Otázkou je, 
jak se s tím vyrovnat. Bohužel školy nemohou poskytovat další pro-
gramy a kroužky, a tak by zde skutečně měla nastoupit rodina. Rodiče 
by měli dělat dětem program odpoledne mimo distanční výuku, jako 
jsou sportovní aktivity, deskové hry nebo klidně společně sledovat ně-
jaký film.
4) Podle posledních zpráv na tom asi 9. ročníky vydělají, co se týká 
přijímaček. Na druhé straně nic nepodceňujeme a učitelé se během di-
stanční výuky soustředí zejména na předměty, které jsou důležité pro 
přijímačky. Škola navíc má již od října pro deváté ročníky připravenou 
on-line hodinu navíc zaměřenou na český jazyk a matematiku.
5) Možné to rozhodně je, ale u některých ročníků je nutná dopomoc 
rodičů. Myslím tím zejména prvostupňové ročníky. Zde je skutečně 
potřebné, aby se rodiče zapojili do procvičovací fáze. Nemusí nahrazo-
vat pozici učitele, to zvládneme i při distanční výuce, ale kontrola 
a procvičení je nutné. Pokud je dobře nastavena distanční výuka, lze 
vše splnit s minimálními ztrátami. Pokud chtějí všechny strany – uči-
tel, žák a rodič, jde vše. 
6) Zde podle posledního manuálu se s názorem MŠMT nerozcházím. 
Naopak jsem rád, že MŠMT nesmetlo práci učitelů, kteří se s celým 
problémem distanční výuky popasovali velmi dobře, tím, že by třeba 
zrušilo vysvědčení a podobně. Pokud učitel vede poctivě on-line výuku, 
má díky tomu dostatek podkladů k hodnocení žáka a není to pouze 
známka za výkon ve vědomostech, naopak on-line výuka otevřela 
mnoho rovin, které může učitel hodnotit a také je hodnotí. 
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ZŠ Klausova, Klausova 2450/2, Velká Ohrada, www.klausovazs.cz
1) Problémy stále přetrvávají. Je jich určitě méně. Učitelé, žáci i rodiče  
si zvykli na techniku a její používání. Používají více technických po-
můcek, které škola získala, ale vždy se najde problém, který neovlivníte 
– kolísající připojení, selhání kamery, nechuť žáků pracovat, chybí dů-
sledná kontrola od některých rodičů, celková únava všech z této stále 
se nelepšící situace.
2) Objektivní hodnocení při distanční výuce je velmi problematické. 
Vždy může žák využít různé prostředky nápovědy a vy mu v tom ne-
můžete zabránit. Ta chvilka, kdy byly děti zpět ve škole, spíše sloužila 
k dovysvětlení látky, kterou nelze učit distančně, než k prověřování 
znalostí nějakým velkým zkoušením a písemnými pracemi.
3) Při každé příležitosti jsou děti šťastné, že se mohou vzájemně setkat. 
Sociální kontakt jim velmi chybí, a to nejen dětem, ale i pedagogům.
4) Naše devátá třída pracuje distančně velmi pěkně. Tradičně devátý 
ročník vyjíždí na jaře na týdenní soustředění – přípravu na přijímací 
zkoušky. Vloni ani letos se tento výjezd neuskutečnil a neuskuteční. 
Intenzivní příprava bude probíhat ve zvoleném termínu ve škole podle 
toho, jak nám to umožní současná epidemiologická situace – prezenčně  
nebo distančně.
5) Učební osnovy se reálně splnit nedají. Každý pedagog má vybranou 
látku, kterou lze splnit prezenčně, kterou distančně a kterou lze vyne-
chat, nebo přesunout do dalšího ročníku.
6) Žáci budou hodnoceni klasifikací. Do známky se promítne pre-
zenční i distanční část výuky a také všechny okolnosti přístupu žáků 
k distanční i prezenční výuce (aktivita, tvořivost, včasnost a kvalita pl-
nění úkolů, osvojení dovedností komunikovat v prostředí classroom).

ZŠ Kuncova, Kuncova 1580, Stodůlky, www.zskuncova.org 
1) Obecně se dá říci, že distanční výuka probíhá bez problémů, učitelé 
i žáci si prohloubili své IT dovednosti a vybavenost výpočetní techni-
kou je dostatečná a na dobré úrovni. Problémy jsou pouze s několika 
málo žáky a rodiči, kteří nadále tuto formu výuky neberou vážně a ig-
norují ji.
2) V rámci distanční výuky se objektivní hodnocení zajišťuje těžko. 
Řada žáků z každé třídy přistupuje k plnění úkolu samostatně a sku-
tečně poctivě, ale většina žáků spoléhá na pomoc rodičů, staršího 

sourozence nebo spolužáka. Během střídavé prezenční výuky na konci 
roku se mnohdy ukázalo, že dítě s bezchybně vypracovaným úkolem tu 
samou látku ve škole neovládá. Hodnotit ale budeme s ohledem na si-
tuaci a dle doporučení MŠMT.
3) Ačkoliv se hovoří o „počítačové“ generaci, žákům sociální kontakt 
velmi chybí, pokud je jim umožněn vstup do školy, začali se do ní do-
konce těšit, a to nejen na setkání se svými kamarády a spolužáky, ale 
i na své vyučující, na výuku a školu.
4) Pro žáky 9. ročníku se jedná o velmi nešťastné období, příprava na 
střední školy byla narušena už v minulém školním roce, distanční 
forma výuky nemůže nahradit běžnou přípravu na další stupeň vzdělá-
vání.
5) Všechny vzdělávací cíle a obsah školního vzdělávacího programu 
nelze splnit. Je to nereálné. Distanční výuka je mnohem pomalejší 
a učitelé nemohou probrat vše v takovém rozsahu jako při prezenční 
výuce. Na druhou stranu to dává prostor k zamyšlení, jestli toho po dě-
tech v běžném režimu při prezenční výuce nechceme opravdu hodně, 
a také se ukázalo, že hlavními předměty jsou český jazyk, matematika 
a angličtina.
6) Pokud to jen trochu půjde, tak známkovat. V předmětech, kde 
známku nepůjde stanovit, tak hodnotit prospěl – neprospěl... Případné 
slovní hodnocení není pro žáky motivující a je také administrativně 
náročnější.

ZŠ Mládí, Mládí 135, Stodůlky, www.zsmladi.cz
1) Situace je určitě výrazně lepší než na začátku, jak po technické 
stránce, tak po stránce schopnosti techniku užívat. Komplikace v po-
době omezení díky momentálním výpadkům připojení, více dětí v ro-
dině na počítači nebo různým nedokonalostem komunikačních 
platforem (používáme MS Teams) se vyskytují a vyskytovat se budou.
Svým způsobem je dobré, že jsme si měli možnost (žáci, učitelé, rodiče 
i celý vzdělávací systém) zažít reálnou situaci s distanční výukou. V od-
borných kruzích se dlouho zvažuje tato možnost jako cesta do bu-
doucna, avšak těžko by se ověřovala v praxi. Nyní jsme prostě museli, 
vyzkoušeli jsme si, že to lze, spoustu věcí jsme se naučili a současně je 
z mnoha důvodů zřejmé, že to není vhodná cesta zejména pro děti na 
základní škole.
2) Objektivnost hodnocení je jedna z náročných úloh učitele, která je 
samozřejmě v této situaci ztížena vším, co popisujete a ještě mnohým 
dalším. I proto je prezenční forma výuky pro děti základní školy jed-
noznačně výhodnější. 
3) Děti, a asi je třeba podotknout bohužel, své sociální kontakty pře-
souvají do kyberprostoru už nějakou dobu. Distanční vzdělávání to 
ještě prohlubuje a omezuje prostor učitele tuto situaci korigovat a po-
máhat, což se ve škole děje. Vyrovnává se s tím tedy každý po svém 
a na učitele či rodiče se obrátí jen málo z nich.
4) Jejich situace je náročná hlavně v tom, že přesně neznají podobu 
zkoušky na konkrétní škole (na rozdíl od předchozích let – jednotná 
přijímací zkouška). Ale vzdělávání v 9. ročníku v naší škole jsme již 
v září naplánovali tak, aby zohlednilo výpadky předchozího školního 
roku i eventuální obtíže tohoto roku. Příprava tedy již probíhá.
5) Hodně záleží na konkrétním předmětu, každopádně je třeba počítat 
s větší či menší mírou redukce učiva.
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INZERCE

 ŠKODA 

OCTAVIA

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 3,7–5,1 l/100 km, 93–117 g/km

se zvýhodněním až

             Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nová ŠKODA OCTAVIA na vás čeká v akční nabídce 
s produktovým bonusem až 37 000 Kč a skvělou 
výbavou. Pořiďte si náš nejnovější bestseller již od 
456 900 Kč.
Při financování se ŠKODA Financial Services navíc 
získáte bonus ve výši až 24 200 Kč. Více informací 
o nabídce naleznete na webových stránkách našeho 
dealerství nebo  na skoda-auto.cz. S výběrem vozu 
vám rádi poradíme také telefonicky.

Přivítejte zimu v novém voze
ŠKODA

ilustrativní fotografi e

již od 456 900 Kč
456 900 Kč.

50 000

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

6) S maximální možnou měrou objektivity a pochopení, avšak podle 
předem daných pravidel, která by se neměla měnit v průběhu školního 
roku.

ZŠ Mohylová, Mohylová 1963, Lužiny, www.zsmohylova.cz
1) Jelikož už jsme si prošli distanční výukou na jaře, kdy jsme si vy-
zkoušeli, jak výuka on-line může vypadat, lze říct, že na podzimní dis-
tanční výuku jsme byli připraveni. U nás ve škole mají všechny děti 
založené e-mailové adresy, i proto to bylo všechno jednodušší. Případy, 
že by dítě nemělo doma k dispozici internet, jsou ojedinělé. Těmto žá-
kům poskytovaly nadace operátorů prostřednictvím školy karty s daty. 
Občas se stále objevují nějaké technické nedostatky, které jim práci 
komplikují. Jedná se o kolísavé připojení videa, špatný přenos zvuku 
apod. Je to ale obvykle individuální problém. Stresující je občasná slabá 
síť – vypadávání připojení nebo různé zvuky dané technikou přístroje. 
Větší obtíže muselo překonat dítě z rodiny zdravotníků, které se 

připojovalo ze skupiny, která dítě hlídala, aby rodiče mohli do práce. 
V pozadí byl vždy veliký hluk, připojení bylo horší.
2) Při distanční výuce učitel často na žáky vidí, má tedy možnost „pro-
věřovat“ znalosti již při ní. Krátké setkání ve škole sloužilo spíše k do-
vysvětlení informací, opakování, ale hlavně k utužení vztahů. U učiva, 
jehož osvojení se v prostředí distanční výuky ověřovalo hůře, nebylo 
ani během několika málo týdnů, na které se děti vrátily do škol, možné 
zcela objektivně zjistit, do jaké míry ho ovládají. Znalosti jsme ověřili 
menšími testy, ale s blížícími se Vánocemi se pozornost dětí logicky 
ubírala zase trošku jiným směrem.
3) Žákům kontakt s kamarády ze školy rozhodně chybí, což se ukázalo 
při jejich návratu do třídy, kdy měli velkou potřebu si se svými spolu-
žáky povídat, postěžovat si, a hlavně se společně zasmát různým zážit-
kům. Podle třídního dotazníku je jen velmi málo dětí, které se raději 
učí doma u počítače než ve škole. Učitelé naší školy se snaží, aby byl 
i kontakt přes počítač co největší. Proto máme ranní společné setká-
vání nebo hodiny, kdy se učíme hromadně, ne rozděleni na skupinky. 
K sociálnímu kontaktu také přispívá, že děti někdy pracují samostatně 
ve skupinkách.
5) Věřím, že učební osnovy zvládnout lze, ale samozřejmě také záleží 
na konkrétním ročníku. Někdy je nová látka pro žáky složitější, a tudíž 
její procvičování v on-line prostoru zabere více času, než učitel dokáže 
předem odhadnout. Momentálně je asi důležité zaměřit se na pod-
statné věci a těm dát více prostoru, zároveň je procvičovat různými 
způsoby a výukovými metodami. Pokud se k tomu všemu přidá pravi-
delné procvičování, myslím, že se to zvládnout dá.
6) V naší škole je zavedené od 1. do 3. třídy slovní hodnocení. V této 
situaci jej vnímám jako naprosto skvělé řešení. Vysvědčení by v ideál-
ním případě mělo být slovní se zaměřením na aktivitu, spolupráci 
a možnosti dětí v on-line prostoru. Důležité je, aby učitel hodnotil to, 
co ví, a nemusel se vyjadřovat k tomu, co je opravdu těžké postihnout.
 Připravila Eva Černá
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Čas Vánoc je časem být spolu!
Rok 2020 se jistě výrazně zapíše do historie. Až s časovým odstupem 
budeme schopni pojmenovat i to dobré, co nás posunulo dále.

V Základní škole Mohylová se každoročně těšíme na předvánoční 
čas. Společně se podílíme na vánoční výstavě, tvoříme, organizujeme 
různá představení a prodejní jarmarky našich výrobků, zveme širokou 
veřejnost do kavárny a takto strávený čas nás velmi těší a obohacuje.

Tato doba nás bohužel obrala o možnost být spolu. Zároveň jsme si 
ale uvědomili, jak je to pro nás důležité, neopakovatelné a cenné. 
Proto jsme se v závěru roku radovali z každého společného setkání, ve 
školní družině jsme využili každé možnosti být spolu a doufáme, že si 
všechno v novém roce 2021 vynahradíme.  Jitka Hrubá

Dobrá zpráva – kurzy i tábory 
budou
Koronavirus pomalu, ale jistě omezuje plno našich aktivit. Včelaření  je 
ale nezbytné pro přírodu i člověka a tak jarní kurzy včelaření budou. 
Stejně tak i tradiční letní příměstské tábory pro děti ve věku 6 až 12 let.

Obě aktivity připravujeme nejen tak, aby byly tradičně na vysoké 
úrovni, ale aby se mohly konat i za zpřísněných protiepidemiologic-
kých podmínek. Budeme dodržovat nižší počty účastníků a využívat 
venkovních prostor rozsáhlého areálu. Aktuální a podrobné informace 
získáte na www.vcelinorech.cz a také na telefonním čísle 602 614 170.
 Vladimír Glaser, předseda spolku

Parentes Praha se přestěhovala  
na třináctku
Soukromá, křesťansky zaměřená Základní 
škola a mateřská škola Parentes Praha 
s nadstandardním vzděláváním a rozšíře-
nou výukou angličtiny se v prosinci přestě-
hovala z pražských Radlic do nových prostor v Tlumačovské 1237/32 
ve Stodůlkách. Škola nabízí kvalitní vzdělávání v přátelském prostředí, 
moderní výukové metody, osobní vedení dětí a intenzivní spolupráci 
s rodiči, která je srdcem celého projektu. Koncept školy klade důraz na 
budování hodnotového systému dětí a zlepšování sociálních doved-
ností, v rozvrhu najdete hodiny etiky i náboženství. Škola zajišťuje 
rozsáhlou výuku čtyř jazyků, anglickou družinu, široké spektrum 
kroužků a pořádá i akce pro rodiny nebo kurzy pro rodiče. 

Parentes bude přijímat na školní rok 2021/22 děti do 1. až 9. třídy. 
Od 1. března také otevírá pro děti od 3 do 6 let Dětskou skupinu. 
Přijďte do školy Parentes v úterý 9. února na Den otevřených dveří. 
Více informací získáte na www.parentes.cz, tel. 777 782 133.
 Markéta Vaculíková

Bezpečnější vyzvedávání dětí  
ze školní družiny
„Školní družina, prosím.“ Tato slova mohou od listopadu slyšet rodiče 
žáků 1. stupně naší FZŠ Trávníčkova z nových videotelefonů. Nás vy-
chovatele velmi potěšilo, že se tento projekt uskutečnil i přes některé 
obtíže v době, kdy je potřeba ještě více dodržovat hygienická a bez-
pečnostní pravidla spojená s pandemií koronaviru. Vyzvedávání 
dětí ze školní družiny přes videotelefon je mnohem jednodušší 
a hlavně bezpečnější. Rodiče v zádveří jen zmáčknou správné tlačítko, 
ke kameře přiloží kartičku a to je vše. Pak už jen počkají, až se ve dve-
řích objeví právě jejich děcko. Jitka Vašíčková

Den otevřených dveří jinak
Protože současná protiepidemická opatření nám nejspíš nedovolí vás 
osobně uvítat a představit vám na Dni otevřených dveří chod naší 
školy, tak vám touto cestou nabízíme alespoň virtuální návštěvu naší 
Základní školy Klausova, která bude na webových stránkách poprvé 
otevřena v plánovaném termínu 3. března 2021. Bližší informace na-
jdete během února na webových stránkách www.klausovazs.cz.
. Renata Vondráková



ÚNOR 2021 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22712

Okýnko do školy
ZŠ Klausova tradičně pořádá setkávání rodičů a předškoláků nazvané 
Školička. Ve středu 13. ledna v podvečer se z důvodu nepříznivé epi-
demiologické situace poprvé konala formou videokonference. Usku-
tečnila se ve dvou skupinách, nikoho jsme nechtěli odmítnout. Potěšil 
nás velký zájem rodičů, kteří své děti přihlásili.

Předškoláci se tak na dálku zapojili do programu žáků 2.B. Nechy-
běla pohádka, vyprávění o zimních měsících, básničky, loutky... Ani 
děti doma u „okýnek” počítačů nezahálely. Měly připravený svůj pra-
covní koutek a jmenovky, protahovaly se, kreslily, vyráběly a dostaly 
i své první domácí úkoly. Velmi pěkně reagovaly na pokyny našich 
paní učitelek Zdeňky Novotné a Heleny Müllerové. Při tomto setkání 
pedagogové využili moderní techniku, kterou škola vlastní. Skvělé 
technické IT zázemí zajišťoval pan učitel Sebastien Beneš. 

Děti se zábavnou a přitažlivou formou přenesly do hodin českého 
jazyka a prvouky. Velmi důležitá byla i kolektivní spolupráce všech 
účastníků setkání. Závěrečné slovo patřilo vedení školy. Těšíme se na 
další „okýnkové” setkání – 17. a 18. února. Helena Hejnová, Lenka Třešňáková

Jarní příměstské tábory
V DDM 100důlky vašim dětem 
již tradičně nabízíme příměstské 
tábory o jarních prázdninách, le-
tos v termínu 22. – 27. 2. Děti se 
můžou těšit na pět příměstských 
táborů, které budou zaměřeny 
na keramiku (děti budou točit 
na kruhu a namalují si hrnek), 
sport (aktivity jako je diskgolf, 
minigolf...), poznávání jiných 
zemí na cestě kolem světa, na 
pohádkové bytosti jako jsou Mi-
moni, Anna a Elsa nebo Mi-
mišéf a samozřejmostí je tábor pro nejmenší zaměřený na tradiční 
a netradiční řemesla (řezník, pekař, hrnčíř...). Je jen na vás a vašich dě-
tech, co si z bohaté nabídky vyberete. Už teď se můžete přihlašovat na 
www.ddmstodulky.cz. Marie Haklová

Užijte si s námi prázdniny
SK Hala Lužiny, z.s., připravuje ve dnech 20. – 27. 2. pro děti od 6 do 
15 let (nemusí být členy SK Hala Lužiny) Jarní prázdniny na sněhu. 
Pevně doufáme, že nám tuto akci nepřekazí epidemiologická opatření. 
Účastníci se mohou těšit na výuku sjezdového lyžování od úplných 
začátečníků až po pokročilé lyžaře, podle počtu zájemců i na výuku 
jízdy na snowboardu.   

Zajištěno je ubytování ve dvou až pětilůžkových pokojích v těsné 
blízkosti vleků, stravování 5x denně včetně pitného režimu po celý 
den, autobusová přeprava z Prahy a zpět. V rámci doplňkového pro-
gramu na děti čeká i bobování, hry nejen na sněhu, soutěže o drobné 
ceny, tvořivé dílny nebo výlet do okolí. Více u vedoucí akce Dáši Ko-
landové na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz nebo na 
www.skhalaluziny.wz.cz, kde jsou ke stažení formuláře pro účastníky 
lyžařského výcviku (přihlášky, pokyny k úhradě...). Najdete zde i vše 
o činnosti oddílu a fotodokumentaci akcí, které oddíl pro děti pořádá.
 Dagmar Kolandová

Slavíme třicetiny, buďte u toho 
s námi

Školní rok 
2020/2021 je 
pro DDM Sto-
důlky velmi vý-
znamný – sla-

víme 30 let od jeho založení. Za ty roky se toho odehrálo opravdu 
hodně – ze Spolkového domu, našeho prvního útočiště, jsme se ještě 
dvakrát přestěhovali, abychom při třetím stěhování zakotvili na naší 
stávající adrese v Chlupově ulici. Věříme, že jsme za sebou zanechali 
vždy dobrou stopu a velký kus krásné, užitečné a vzájemně prospěšné 
práce. K mnohým z nás se nyní hlásí ti, kteří svůj volný čas trávili 
v kroužcích, na akcích či táborech v době svých dětských let. Některá 
z těchto „mláďat“ s námi zůstávají dál a zapojují se do činnosti domu 
dětí jako lektoři kroužků, akcí a vedoucí táborů, z čehož máme velkou 
radost. Mnozí se také vrací do kroužků znovu již se svými vlastními 
dětmi.

V domě dětí vládne sváteční nálada, vzpomínáme a o své vzpo-
mínky se budeme na našem webu průběžně dělit. Co by to ale bylo za 
oslavu, kdybychom vás k ní nepřizvali?

Každý měsíc vám budeme představovat jednu část DDM Stodůlky. 
Leden oslovil milovníky historie, kdy jsme zavzpomínali na naše za-
čátky a všechna ta uplynulá léta. Program na další měsíce najdete 
v Kalendáři akcí na str. 28–29. Nejen že pro vás chystáme pořádnou 
porci zábavných aktivit, máme pro vás i soutěž o hodnotné ceny! Po-
drobné informace najdete na www.ddmstodulky.cz včetně úplných 
pravidel soutěže. Těšíme se na všechny soutěžící i na všechny, kteří 
s námi slaví! Marie Haklová

Děti si dopisují s kamarády z Texasu
Ahoj do Ameriky! Děti z páté třídy Anglofonní základní školy v Pra- 
ze 13 mají kamarády až v dalekém Texasu. Se svými vrstevníky si do-
pisují přes sociální sítě a zdokonalují se tak ve znalostech angličtiny. 
Společně si povídají o škole, rozdílech ve výuce nebo třeba sportu. Za-
tímco žáci z české školy milují fotbal a golf, jejich zahraniční kamarádi 
mají rádi americký fotbal nebo basketbal.

Těšíme se, až budeme zpátky ve škole a budeme se moci s našimi 
kamarády z USA spojit prostřednictvím videohovoru. Děti z obou 
koutů světa si každopádně díky těmto kontaktům rozšiřují své obzory 
– Američané třeba ve svém volném čase sledují na internetu městské 
webkamery z centra Prahy a Českou republiku by určitě chtěli sami 
navštívit. Bylo by skvělé, pokud bychom se jednoho dne mohli všichni 
potkat osobně.  Nicholas Doyon
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nakládání s odpady v roce 2021
Hlavní město Praha přistoupilo v první polovině roku k úsporám a to 
zejména tím, že snížilo počty velkoobjemových kontejnerů na polovinu:
•  na objemný odpad (harmonogram na měsíc březen bude uveřejněn 

v březnovém zpravodaji STOPu a na www.praha13.cz)
•  na bioodpad – vše o svozu této komodity naleznete na stránkách 

https://bioodpad.praha.eu. Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci je 
do 28. 2. pro veřejnost uzavřena.

Žádáme proto občany, aby následující druhy odpadů odkládali do 
sběrných dvorů, které jsou součástí systému nakládání s odpady. 
Služby těchto sběrných dvorů mohou bezplatně využívat všichni Pra-
žané, kteří obsluze zařízení prokáží svůj trvalý pobyt na území hlav-
ního města. Ve sběrných dvorech je možné odevzdat:
• objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
•  stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 1 m³  

za měsíc zdarma
• dřevěný odpad
• biologicky rozložitelný odpad
• kovový odpad
•  vybrané nebezpečné odpady (baterie, akumulátory, barvy,  

rozpouštědla atd.)
• papír, sklo, plasty, nápojové kartony
• jedlé oleje (v umělohmotných obalech)
•  tonery (pouze ve SD Pod šancemi a Zakrytá – od občanů s trvalým 

bydlištěm v Praze)
•  pneumatiky – za poplatek dle velikosti
Ve všech sběrných dvorech hl. m. Prahy je zřízeno místo zpětného od-
běru vyřazených elektrozařízení. Občané, ale i podnikatelé, zde mo-
hou zdarma odevzdat lednice, pračky, televizory, mikrovlnné trouby, 
počítače, výbojky, zářivky. 
Všechny sběrné dvory hl. m. Prahy mají stejnou otevírací dobu, a to:
po – pá 8.30 – 18.00 hod. (v zimním čase do 17.00 hod.)
so – 8.30 – 15.00 hod.

Nejbližší sběrný dvůr pro občany z Prahy 13 je v ul. Puchmajerova 
v Praze 5 (tel. 251 612 343).

Upozorňujeme, že odkládání odpadů mimo vyhrazená místa je za-
kázáno a fyzické osoby by se tímto dopustily přestupku, za který je 
možno uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Zde bychom vás chtěli seznámit s pilotním projektem tzv. re-use 
pointy – místa pro odložení předmětů, které ještě mohou sloužit a ne-
stanou se tak odpadem. Praha nyní apeluje na své obyvatele, aby před 
vyhozením nábytku, knih, sportovního vybavení... uvažovali nad tím, 
zda by tyto předměty nemohli jiní občané využít. Díky projektu hlav-
ního města Prahy je nyní možné tyto předměty odvézt do sběrného 
dvora s re-use pointem. Zde už pro ně zaměstnanci Pražských služeb 
najdou nové uplatnění prostřednictvím https://praho.nevyhazujto.cz/.
V pilotním projektu fungují dva sběrné dvory:
•  ul. Zakrytá, Praha 4 – Spořilov, tel. 731 122 891, e-mail: info@psas.cz
•  ul. Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany, tel. 739 682 180, e-mail: 

info@psas.cz
Více informací na https://reuse.praha.eu/.

Lidé mohou také sami přímo využít internetovou aplikaci  
https://praho.nevyhazujto.cz/ a nabídnout zde věci k dalšímu využití.

 Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Mobilní sběr 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: roz-
pouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný od-
pad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepi-
dla, 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. 739 412 393, 731 686 777, 602 485 324.

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat 
zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru 
jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem po-
tvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané 
mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není 
tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr 
aktuálně probíhá.

Kapalné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným 
odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel. 236 004 229.

18. 3. – čt
12. 6. – so
16. 9. – čt

po – pá so
5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20 8.00 – 8.20
křižovatka ul. K Fialce – Živcových 15.30 – 15.50 8.30 – 8.50
křižovatka ul. Běhounkova – Dominova 
(parkoviště u č. 2463)

16.00 – 16.20 9.00 – 9.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50 9.30 – 9.50
Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20 10.00 – 10.20
Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00 10.40 – 11.00
Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30 11.10 – 11.30
Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254) 18.40 – 19.00 11.40 – 12.00

15. 4. – čt
15. 7. – čt
30. 10. – so

po – pá so
nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20 8.00 – 8.20
Mládí (u restaurace Mlejn) 15.30 – 15.00 8.30 – 8.50
Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20 9.00 – 9.20
Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50 9.30 – 9.50
Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20 10.00 – 10.20
Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50 10.30 – 10.50
Fantova (plocha před objektem č. 1742/23) 18.10 – 18.30 11.10 – 11.30
křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. 
(u č. 1511)

18.40 – 19.00 11.40 – 12.00

   6. 3. – so
27. 5. – čt
   8. 9. – st

po – pá so
Ovčí hájek (parkoviště proti č.  2159/16) 15.00 – 15.20 8.00 – 8.20
Petržílkova č.  2483/40 15.30 – 15.50 8.30 – 8.50
K Sopce (proti č. 1655) 16.00 – 16.20 9.00 – 9.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2) 16.30 – 16.50 9.30 – 9.50
Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17.00 – 17.20 10.00 – 10.20
křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.30 – 17.50 10.30 – 10.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem  
do restaurace č. 1047/21a)

18.00 – 18.20 11.00 – 11.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 18.30 – 18.50 11.30 – 11.50
K Hájům (plocha proti č. 821/11) 19.00 – 19.20 12.00 – 12.20

   6. 4. – út
   1. 7. – čt
23. 10. – so

po – pá so
křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům 
(u kapličky)

15.00 – 15.20 8.00 – 8.20

Kuchařova (parc. č. 160/468) 15.30 – 15.50 8.30 – 8.50
Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská) 16.30 – 16.50 9.30 – 9.50

 Michaela Líčková, odbor životního prostředíZD
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Kulturní dům Mlejn na podzim oslavil desetileté výročí v nové budově.  
Při této příležitosti jsme pro vás připravili rozhovor s jeho ředitelkou paní 
Dagmar Bednárikovou nejen o historii kulturního domu, desetiletém vý-
ročí v nové budově, které nemohlo být připomenuto s náležitou diváckou 
účastí, ale také o současnosti, která veškeré aktivity velmi limituje.

Jaká je historie Mlejna jako kulturního centra Prahy 13?
Historie je velmi dlouhá, místo, kterému dnes říkáme Mlejn, se tak  
nejmenovalo vždycky, několikrát změnilo podobu i označení, byl to 
například Kulturní dům Prahy 5, ale od roku 2006 jej známe pod 
označením KD Mlejn. Původní budova prošla v letech 2008–2009 
kompletní přestavbou. Ta trvala rok a třičtvrtě. Se starým Mlejnem 
jsme se museli v podstatě úplně rozloučit. Z technických důvodů ho 
nemělo cenu opravovat. Byla to velmi netypická budova, loučili jsme se 
s ní opravdu neradi, mnoho lidí si jistě vzpomíná na její netradiční os-
miúhelníkový sál. Nicméně 10. 10. 2010 jsme otevřeli nový kulturní 
dům. Oslavu desetiletého výročí jsme kvůli pandemickým opatřením 
museli omezit a o to víc doufáme, že si budeme moci jedenáctý rok 
v novém připomenout příjemněji.
Jaké byly začátky? 
Místo, kde stojí Mlejn, bylo vytipováno v osmdesátých letech Ctibo-
rem Turbou a Karlem Makonjem, jako vhodné místo pro kulturní za-
řízení na sídlišti. Od začátku se předpokládalo, že se program zaměří 
především na alternativní kulturní proudy jak v divadle, tak ve výtvar-
ném umění. To si myslím, že trvá až do dneška, že se podařilo tuto pů-
vodní linii udržet. Hrála zde alternativní divadla, koncertů tu bylo 
nepočítaně, určitý čas zde sídlila Konzervatoř Jaroslava Ježka nebo zde 
byla domovská scéna souboru Buchty a loutky. V době největší slávy 
znal Mlejn téměř každý umělec v Praze. Tenkrát totiž, mám na mysli 
především období přelomu 80. – 90. let v Praze moc alternativních 
scén ani klubů nebylo. Návštěvnost byla velmi vysoká i díky originální 
dramaturgii. Ze začátku se program tvořil pasivně, tedy že se divákům 
nabízel program, na kterém nijak neparticipovali, jednoduše diváci při-
šli a „konzumovali“ to, co bylo připraveno. Postupně se ale začala si-
tuace měnit a aktivní účast lidí na kultuře se zvyšuje.

Mlejn v té době byl velmi unikátním místem, jaké momenty byly klíčové? 
Všechno za více než 30 let se nedá ani vyjmenovat. Velmi významným 
projektem byla rocková škola Come To Jam, která byla první a největší 
hudební školou, zaměřenou na jazz, pop a rock. Založil ji a velmi 
úspěšně provozoval kytarista Petr Zeman, současný místostarosta 
Prahy 13. I pan Radim Hladík při svém posledním vystoupení ve 
Mlejně se ptal, jestli ještě rocková škola funguje. Měla opravdu věhlas 
a to nejen po Praze. Další a velmi úspěšná aktivita je činnost folklor-
ního souboru Lučinka, což bylo pro mne, když jsem sem před 15 lety 
přišla, velké překvapení, v jak velkém rozsahu na sídlišti úspěšně fun-
guje folklor. Dnes čítá přes 100 dětí a dospělých, včetně živé kapely. 
V určitých vlnách vznikaly další kroužky, například taneční nebo diva-
delní, podle poptávky veřejnosti. Ale co je u nás unikátní? Máme spe-
ciální technické vybavení pro vzdušnou akrobacii. Pravděpodobně jsme 
jediní v České republice, kdo má tyto závěsné body zabudované do 
stropu přímo pro tento účel. Jinde se užívají stávající konstrukce 
a trámy, které mají potřebnou nosnost. 
Jak k tomu došlo? 
V době rekonstrukce budovy již alternativních scén v Praze bylo do-
statek, také dopravní dostupnost díky prodlouženému metru na Zličín 
byla jednodušší a nebyl tedy problém si po Praze za různou kulturou 
zajet. Proto jsme se rozhodli sál postavit i se speciálním technickým 
vybavením pro akrobacii, proto jsme hledali nové možnosti atraktiv-
ního programu a rozhodli jsme se pro zaměření na nový cirkus, samo-
zřejmě s využitím možností multifunkčního sálu také pro další druhy 
programů. Nyní, po 10 letech, lze říci, že umíme sál využít mnoha 
způsoby, ale stále hledáme další možnosti. 

Nový cirkus a závěsná akrobacie se tedy stávají standardním sportem? 
Nový cirkus je populární disciplína. Dnes máme zapsáno již kolem 
dvou stovek dětí, které se zde týdně vystřídají a všichni chtějí hlavně 
„viset“. Zájem nemají jen děti, ve večerních kurzech je zapsáno asi 
60 dospělých a máme i seznamy náhradníků, kteří se již do kurzů  
„nevešli“. 
Jak je to s klasickými koncerty, tedy jak to bylo ještě před rokem, kdy kultura 
nebyla omezená?
Hudební produkce se v posledních letech velmi proměnila a to z jed-
noho zásadního důvodu. Populární kapely v Praze většinou odehrají 
jeden až dva velké koncerty za rok, v O2 aréně, nebo ve Foru Karlín 
a zbytek roku jezdí do regionů. Pokud bychom je chtěli nasmlouvat, 
bude lístek stát 1500 korun a velmi obtížně budeme hledat termíny. 
Každopádně Mlejn zůstává věrný například PORTĚ, každoročně se tu 
pořádá pražská a středočeská porta, kam tradičně míří mnoho skvělých 
muzikantů a skupin. Vzpomínky na doby, kdy tu byly dva i tři koncerty 
týdně, jsou věřím pro mnoho lidí velmi příjemné, ale musíme tyto při-
jmout jako fakt. Pravidelné koncerty Karla Plíhala, Asonance a Ro-
berta Křesťana měly vždy skvělou atmosféru a věříme, že budou 
pokračovat. Možná se po všech dnešních zkušenostech vrátí vlna,  
kdy se budou pořádat menší klubové akce a pokud ano, velmi se těším, 
že se koncerty do Mlejna vrátí ve větší míře. Plánujeme také šansony 
i něco málo z klasiky.
Divadelní představení a nový cirkus, co ještě lze na programu najít? 
Alternativní divadlo doplněné klasickou činohrou, specifická scéna 
umožňuje i taneční vystoupení a pohybové divadlo. Spolupracujeme 

Jak se daří kultuře ve Mlejně
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s několika katedrami Hudební akademie múzických umění, kromě  
pohybových a tanečních představení uvedeme i operu za příznivé 
vstupné. Studenti mohou svá představení částečně připravovat i v na-
šich sálech v čase, kdy by jinak zely prázdnotou. Divadelníci u nás tedy 
nejen zkouší, ale samozřejmě také pravidelně vystupují. 

Loňský rok byl pro kulturu náročný, podařilo se zorganizovat nějakou větší 
akci?
V loňském roce se nám v září podařilo zorganizovat 9. ročník žen-
ského akrobatického festivalu Fun Fatale s mezinárodní účastí, sice za 
komplikovaných podmínek, protože v různých částech světa platila 
jiná opatření. Nebylo jednoduché zajistit letenky a dopravit do Prahy 
například akrobatku z Panamy, ale vše se nakonec povedlo. Snad se 
nám tedy tento festival nového cirkusu podaří udržet. Jubilejní 10. roč-
ník chystáme na květen 2021. Unikátní je v tom, že v programu vystu-
pují pouze ženy a dívky, samozřejmě za mužské podpory v zázemí 
i v hledišti. Velikost sálu, na kterou si někteří stěžují jako na nedosta-
tečnou, považujeme naopak za výhodu. Diváci mají k umělcům blíž, po 
představeních většinou následují diskuse s aktéry a nabízí tak osobnější 
a komornější atmosféru, proti velkým scénám, kdy divák vystupující 
z velké dálky téměř nevidí.
Covidová opatření a on-line svět se teď týká nás všech, jak to probíhá u vás?
První vlnu jsme z velké části strávili šitím roušek, jako ostatně většina 
divadel a kulturních organizací, dobrovolníci nosili materiál, půjčili 
jsme si šicí stroje a střídali se tu pravidelně 3–4 lidi a roušky jsme po-
skytovali zdarma jednak místním obyvatelům, ale také domovu seniorů 
nebo zdravotníkům záchranné služby. Od podzimu je situace jiná, při-
způsobili jsme prostory, šatny, hygienické zázemí i recepci požadavkům 
jednotlivých opatření a rozdělili kurzy do menších skupin, abychom 
byli připraveni na každou variantu „PSA“. Jakmile budou povoleny 
menší skupinky, můžeme kurzy opět zahájit a moc se na to všichni tě-
šíme. Lektoři kurzů, kde to bylo možné, fungovali on-line. Koordiná-
toři kurzů a lektoři vytvořili také velmi inspirativní adventní kalendář 
on-line, kde každý den zveřejňovali na sociálních sítích nový nápad či 
úkol. Bylo možné si zacvičit, naučit se koledu nebo zkusit karaoke 
s doprovodem bicích, což nebylo vůbec jednoduché. Na závěr potom 
vytvořili společný videoklip v našem nahrávacím studiu. Vzhledem 
k tomu, že nejsme divadlo, ale zveme umělce a jejich představení 
k nám, nepřesouváme běžný program do světa on-line, ale podle 

možnosti spolupracujeme se soubory, které nemají vlastní scénu. Ti 
mohou od nás vysílat svůj program. Na podzim jsme se s vlastním 
komponovaným programem zapojili do on-line Noci divadel, což pro 
nás byla náročná, ale velmi zajímavá zkušenost. O Vánocích jsme při-
pravili zcela novou podobu Rybovy mše, kde v novém aranžmá deset 
špičkových umělců zastoupilo i obvyklé sbory a v tradičním termínu 
25. prosince mohli diváci díky podpoře Prahy 13 sledovat přenos ze 
stodůleckého kostela Sv. Jakuba Staršího alespoň on-line.
Můžeme se v letošním roce těšit na nějaké novinky? 
Chystáme novinky, právě teď s kolegy připravujeme nové akce pro 
menší počty účastníků, workshopy, například maskérský, výtvarný,  
tvořivé dílny zaměřené na recyklaci různých materiálů apod. Také  
akrobaté stále pracují, jinak ani nemohou, protože by po skončení pan-
demie nebyli schopni svou práci vykonávat. Připravujeme podcastový 
kanál. Věřím, že na jaře už budeme moci některá představení organi-
zovat alespoň venku, jako se nám to povedlo v září nebo i v prosinci, 
kdy jsme uspořádali Mikulášskou nadílku formou audiowalku, tedy 
procházky kolem naší budovy spojené s poslechem audiokomentáře 
pomocí sluchátek a na konci samozřejmě čekal na děti Mikuláš. Počet 
zájemců o tento program vysoce převyšoval naše možnosti a chtěli by-
chom ho opakovat i v následujících letech.
Oblíbené příměstské tábory pro děti budou?
To je otázka, kterou právě teď také řešíme. Každoroční cirkusové tá-
bory pro děti jsou velmi žádané, pořádáme je již 12 let, z původního 
jednoho týdenního běhu jsme už na třech. Již před Vánoci k nám při-
šly první dotazy k zápisům. Připravujeme dvě varianty pro různý počet 
účastníků a věříme, že tři nebo čtyři běhy o prázdninách proběhnou.

Výhledy kultury ve Mlejně na rok 2021
Z pohledu opatření se pohybujeme ve složité situaci. Na naše činnosti 
se vztahují tři sféry opatření – pro školní a vzdělávací činnosti, pro sport 
a pro kulturu. Musím říct, že někdy je opravdu těžké všechna zkombi-
novat v rámci provozu celého zařízení. Finanční ztráty jsou samozřejmě 
velmi velké, polovinu našich vlastních příjmů obvykle máme z kurzů 
a polovinu ze vstupného, v minulém roce vstupné kleslo asi o 80 % 
a kurzovné o 40 %.  Jednotlivé lekce se snažíme reorganizovat tak, aby 
o ně nikdo nepřišel, lektoři jsou v tomto směru velmi aktivní a neuvěři-
telně šikovní. Zájem o on-line výuku značně klesl a myslím, že se tomu 
nelze divit, protože všichni jsme už přetíženi prací u monitorů. Jednot- 
livé programy stále posouváme, případně rušíme bez náhrady. Každo-
pádně si přejeme, aby se situace zklidnila a v bezpečných mantinelech 
se budeme s aktivitami přizpůsobovat možnostem. Jsme připraveni na 
alternativní řešení programů pro malé skupinky a všechny informace 
pravidelně aktualizujeme na webu i facebooku. Zastupitelstvo Městské 
části Praha 13 podpořilo naši činnost i pro rok 2021. Pokud budeme 
mít možnost čerpat kompenzace ze státních zdrojů, naše činnost ne-
bude fatálně ohrožena. Raději bychom si ale svůj podíl financování za-
jistili sami svou vlastní prací.
Závěrem bych ještě chtěla připomenout, že v čase, kdy to bude zase 
možné, uvítáme občanské kulturní a komunitní aktivity. Je možné se 
na nás obrátit, a pokud to bude v našich možnostech, rádi poskytneme 
zázemí pro setkávání i dalším, stejně jako ho dosud poskytujeme míst-
ním maminkám s dětmi, seniorům nebo skupinám národnostních 
menšin. Připravila Lucie Steinerová5X
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CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. Tento projekt má v naší FZŠ Trávníčkova 
hned několik podob. Po úspěšném projektu Celá Tráva čte dětem při-
chází další aktivita – pravidelné čtení deváťáků prvňáčkům. Nejstarší 
a nejzkušenější čtenáři z řad žáků chtějí těm začínajícím ukázat, že je 
četba zábava. Projekt odstartovaly Bára Skývová, Oleska Tyvodar 
a Eliška Šimková z 9.B. Připravily si povídku o Ježíškově prvním ad-
ventním ránu a o období adventu. Naši nejmenší žáčci byli okouzleni. 
Kromě toho, že dokázali o přečteném textu povídat a správně reagovat 
na všechny otázky, se také aktivně do čtení zapojili. Markéta Vignerová

DĚTSKÁ PŘÁNÍ UDĚLALA RADOST SENIORŮM. Žáci 4.A a 5.A  
ZŠ Janského se letos rozhodli zpříjemnit vánoční svátky seniorům 
z Prahy 13. Během výuky vytvořili pod vedením svých třídních učite-
lek vánoční přání a dekorace na sváteční stůl pro klienty Domova pro 
seniory Zity Kabátové. Ve čtvrtek 17. prosince pak vedení Základní 
školy Janského dárky za patronace místostarostky Marcely Plesníkové 
slavnostně předalo. Naše škola žáky v charitativních projektech a akti-
vitách dlouhodobě podporuje a touto byla zahájena další spolupráce – 
tentokrát s domovem pro seniory. Ta se v budoucnu určitě nebude 
omezovat jen na vánoční svátky. Jan Havlíček, ředitel školy

INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ 
ČEŠTINY. Ve středu 9. prosince byl 
ve FZŠ Trávníčkova ukončen první 
jazykový kurz češtiny jako druhého 
jazyka pro žáky s odlišným mateř-
ským jazykem, kterého se zúčastnilo 
osm chlapců a dívek. Výuka probí-
hala každý den čtyři vyučovací ho-
diny. Cílem kurzu bylo vytváření 
slovní zásoby, rozvíjení schopnosti 
porozumět sdělení a jednoduše na 
ně v běžných školních i životních si-
tuacích slovně reagovat. Žáci se učili 

také základní poznatky o České republice, hlavním městě a seznamo-
vali se s Prahou 13. Všem přejeme mnoho úspěchů v zapojení do ko-
lektivu ve svých kmenových třídách. Helena Bumbálková a Lucie Capková

NA DÁLKU, ALE SPOLEČNĚ! DDM Stodůlky pořádal pod názvem 
Rodina v akci první víkendové on-line workshopy pro celou rodinu. 
Vždy máme aktivity jak pro dospělé, tak i pro děti. A protože jsme je 
v lednu nemohli uskutečnit na živo, realizovali jsme je na dálku for-
mou on-line. Tak například proběhla Věda Z pro děti s názvem Che-
mická laboratoř, kde si děti vyzkoušely několik zajímavých pokusů. 
Také sobotní jóga na téma Čakra manipura se uskutečnila on-line. 
Zájemkyním stačila doma trocha místa a podložka na cvičení. Tato 
zkušenost ukazuje, že i toto je cesta, kterou je možné nyní využít a být 
zase spolu. Marie Haklová

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM. Ve středu 6. ledna, v den svátku 
Tří králů, nastává čas, kdy v Rosničce odstrojíme vánoční stromečky 
a uklidíme vánoční výzdobu. Každoroční milou tradicí se stalo Tříkrá-
lové zpívání. Šikovní předškoláci obchází ostatní třídy a za doprovodu 
kytary potěší mladší kamarády svým zpěvem. Atmosféru podtrhují 
jednoduché kostýmy dětí a společně vyrobené papírové koruny s ini-
ciálami tří mudrců. Tímto způsobem jsme se v příjemně zpestřeném 
dopoledni rozloučili s Vánocemi a starým rokem a teď hurá do další 
práce – paní Zima jede! Paní učitelky Hanka a Radka

PO TŘECH KRÁLÍCH SE DĚTI  
KONEČNĚ DOČKALY. Čeho? První sně-
hové nadílky, která je ve městě v posled-
ních letech spíše vzácností. A tak neskrý-
valy velké nadšení z prodlouženého 
pobytu venku. Hned první den se ty, které 
teď chodí do školní družiny ZŠ s RVJ 
Bronzová na sněhu pěkně vydováděly. 
Stavěly velké i menší sněhuláky, sněhové 
zámky a hrady, pokoušely se i o sněhovou 
královnu, kreslily do sněhu, tvořily andě-
líčka, zkoumaly stopy, zjišťovaly vlastnosti 
sněhu a proběhla i koulovačka. Nechybělo ani posilování, protože ně-
které sněhové koule byly skutečně velké. Jsou to šikulové. Věříme, že si 
dostatek zimních radovánek začaly užívat i děti, které nemohou naše 
aktivity společně sdílet. Všechny moc zdravíme :-). Vaše vychovatelky ŠD
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PŘÍJEMNÉ ADVENTNÍ 
OBDOBÍ. Předvánoční 
téma S čerty nejsou žerty se 
dětem ZŠ s RVJ Bronzová 
opravdu povedlo. Povídali 
jsme si o tradicích a navá-
zali na adventní období. 
Přípravy na vánoční svátky 
po výtvarné stránce byly 
v plném proudu. Vyráběli 
jsme různé vánoční deko-

race, drobné dárečky a přáníčka pro rodinu. Každý měl vánoční náladu 
a prožili jsme radostný čas. Přejeme všem zdravý rok 2021.
 Děti a vychovatelky ZŠ Bronzová

POMOC PROJEKTU MŮJ NOVÝ ŽIVOT. Letošní rok zasáhl do ži-
vota ZŠ Janského i v přípravě tradičního Vánočního jarmarku, jehož 
výtěžek škola vždy věnuje na konto projektu Můj nový život ve FN 
Motol. Nicméně žáci, učitelé a rodiče nechtěli nechat tuto tradici 
usnout, a tak proběhla alespoň on-line sbírka pro onkologicky ne-
mocné děti. I přesto, že jsme se nemohli společně setkat na vánoč- 
ním tržišti na půdě školy a podpořit dobrou věc, povedlo se vybrat 
21 700 Kč. Všem, kdo pomohli, děkujeme a těšíme se opět za rok.  
Věříme, že už bez všech omezení.     Jan Havlíček, ředitel

PRVNÍ SNÍH POTĚŠIL NEJEN DĚTI. První lednový týden jsme se 
konečně dočkali sněhové nadílky. Děti z Mateřské školy Palouček si jí 
při bobování nebo při koulování náležitě užily. Samozřejmě nechybělo 
ani stavění sněhuláků, ve kterém naši školkáčci předvedli své tvůrčí 
schopnosti. Navíc jsme všichni zažili i spoustu legrace. Katka Houdková

ŠKOLNÍ DRUŽINA ON-LINE. V době distanční výuky nezahálí ani 
školní družina v ZŠ s RVJ Bronzová. Každý den v odpoledních hodi-
nách probíhá on-line vysílání a děti se tak mohou zapojovat do ne-
tradičních her, soutěží, hádanek, luštění, vědomostních kvízů a také 
dílniček z doma dostupných materiálů. Dětem se nabízí takové akti-
vity, které pomohou rodičům alespoň trošku odlehčit danou situaci 
a hlavně dětem zajistit zábavné odpoledne v domácím prostředí. Ně-
kterým z nás, dětem i vychovatelkám, pomáhá tato cesta objevit 
v sobě kousek umělce, herce, malíře či zpěváka. Vychovatelky ŠD

VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ. Navzdory covidové době jsme nechtěli při-
pravit naše prvňáčky z 1.B Základní školy Mohylová o krásný zážitek 
putování za vánočním příběhem. Doputovali jsme ke kostelu sv. Jakuba 
St. ve Stodůlkách, kde děti pod citlivým vedením skvělé pastorační asi-
stentky Lucie Fričové se zatajeným dechem naslouchaly příběhu o na-
rození Ježíška. A společně s loutkami Josefa a Marie putovaly až do 
Betléma. Zpět domů si naši prvňáčci odnesli vědomí, že by si všichni 
lidé na světě měli naslouchat a měli se mít rádi. Míša Houšková

PRVŇÁČCI BABIČKÁM A DĚDEČKŮM. V 1.B ZŠ Mohylová jsme 
si řekli, že když je taková zvláštní doba, je potřeba častěji myslet na ty, 
kdo jsou nejzranitelnější. A to jsou babičky a dědečkové, které nemůže 
nikdo navštěvovat a je jim, jak řekli prvňáčci, určitě strašně smutno. 
Proto pro ně každý prvňák vyrobil v předvánočním čase dáreček – 
přáníčko, knížečku, drobnost a vydali jsme se k Domu sociálních slu-
žeb Lukáš na Lukách. Dárečky jsme zprostředkovaně předali, z dosta-
tečné vzdálenosti seniorům mávali a pak děti vytvořily dlouhou řadu, 
ve které každé drželo nad hlavou jedno písmeno: PŘEJEME VÁM 
KRÁSNÉ VÁNOCE!  Michaela Martínková
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INZERCE

NEMOCNICE HOŘOVICE 
OTEVÍRÁ V PRAZE 
DIAGNOSTICKÉ CENTRUM, 
KTERÉ NABÍDNE 
ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY 
PRO MAMINKY I JEJICH DĚTI. 
PŘIDEJTE SE K NÁM.  
HLEDÁME LÉKAŘE, SESTRY 
A DALŠÍ ZDRAVOTNICKÝ 
PERSONÁL.

Našim zaměstnancům nabízíme zajímavou práci v moderním prostředí, špičkové 
přístrojové vybavení ambulantního provozu, motivační mzdové ohodnocení i možnost 
zkráceného úvazku. Nabízíme aktivní podporu v dalším vzdělávání, 5 týdnů dovolené 
i příspěvek na penzijní připojištění. K dispozici bude také plně hrazená mateřská 
školka pro děti v docházkové vzdálenosti od pracoviště a možnost parkování.

centrum-butovice.cz

ZDRAVÍ ČLOVĚKA. 
LIDSKOST.  
VSTŘÍCNOST.

Prodej dvojdomů  
v Buštěhradě zahájen!

www.oirdomy.cz

Informace a prohlídky 
na tel.: 777 770 133

Bydlete hezky a ve svém!
Již od 5 762 800 Kč vč. DPH
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Agresivní opilec
Poslední den roku 2020 řešili strážníci našeho ob-
vodního ředitelství vyhrocený konflikt mezi mu-
žem a ženou v ulici Vlachova. Opilý dvacetiletý  
výtržník napadal mladou ženu údery do hlavy  
a obličeje. Hlídka strážníků se nejprve snažila 

situa  ci uklidnit, ale muž svoji agresivitu stále stupňoval. Nakonec za-
útočil i na strážníky. Nejprve slovně, pak na ně začal plivat, kopal do 
nich a pokusil se je opakovaně  pokousat. Až díky přivolaným posilám 
se podařilo muže spoutat, posadit do služebního vozidla a převézt na 
místní oddělení policie k dalším opatřením. K vážnějším zraněním 

napadané ženy nedošlo jenom díky pohotovému zásahu projíždějící 
autohlídky.  

Požívání alkoholu na veřejných prostranstvích 
S ohledem na vydaná usnesení vlády budou strážníci i v letošním roce 
provádět zvýšenou kontrolní a hlídkovou činnost na veřejně přístup-
ných místech, kde často dochází ke konzumaci alkoholických nápojů. 
Zejména se jedná o Šostakovičovo náměstí, Sluneční náměstí, okolí 
stanic metra Luka, Lužiny a vybraných provozoven potravin. Opat-
ření bude zaměřeno zejména na dodržování vládních opatření a veřej-
ného pořádku.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 V prosinci jsme tradičně zaznamenali nárůst počtu 
trestné činnosti týkající se vloupání do sklepních kójí. Sa-
mozřejmě to souvisí s tím, že ve sklepních kójích jsou skla-
dovány dárky k Vánocům, což je pro zloděje velké lákadlo, 
neboť se často jedná o dary velmi hodnotné. V několika pří-
padech se nám podařilo zajistit kamerový záznam, který 
pachatele zachytil ne přímo při činu, ale jak věci odnáší 
z domu. Po pachatelích pátráme.  
 Chtěl bych také apelovat na čtenáře STOPu, především na 
rodiče, aby se zajímali o své děti. Dnes není výjimkou, že 
i velmi malé děti mají sociální sítě jako Instagram, Facebook 
apod. Děti jsou jedni z nejzranitelnějších členů společnosti. 
Zejména když jsou malé, tak jsou velmi důvěřivé. Zazname-

nali jsme případ, kdy takové dítě bylo kontaktováno cizí oso-
bou vydávající se za podobně starého chlapce – nejprve si 
spolu nezávazně povídali, avšak následně došlo k tomu, že 
tato osoba chtěla po dítěti ukázat věci, ze kterých dítě ne-
může mít ani rozum. V tomto případě to dítě naštěstí odmítlo. 
Pokud by to však učinilo, tak by došlo k tomu, že by jej pacha-
tel či pachatelka začala vydírat a požadoval/a by zasílání dal-
ších videí. Internet je velmi anonymní prostředí a pachatele 
dá velkou práci vypátrat. Je třeba s dětmi mluvit o tom, aby 
nespoléhali na to, že jsou doma v relativním bezpečí, ale upo-
zornit je, že by se měli chovat tak jako venku, tedy s nikým ci-
zím se nebavit, neposílat nikomu svoje fotky apod. Já sám 
doufám, že mě nic takového s mými dětmi nepotká. 

 Pandemie covid-19 se projevila také v častějších přípa-
dech hádek a různých rozmíšek manželů. Může to být tím, 
že jsou v dnešní době častěji spolu a k různým třenicím tak 
zákonitě dochází. Je třeba vše řešit s chladnou hlavou, ode-
jít z místnosti apod. Takové hádky samozřejmě zase nejvíce 
poznamenávají děti, které ne vždy vůbec chápou, o co jde. 
S manželkou/manželem se zásadně nehádám tam, kde je 
spousta potenciálních zbraní, jako je třeba kuchyň. To je sa-
mozřejmě trochu s nadsázkou. 
Vážení čtenáři, do nového roku bych nám všem chtěl po-
přát, aby tento rok měl jiný průběh než rok minulý, tedy 
lepší a aby i lépe skončil, než ten minulý. Mějte se, co nej-
lépe to v dnešní době jde. Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Činnost jednotky SDH v číslech
Za právě skončený rok 2020 se celkový počet výjezdů naší jednotky 
zastavil na čísle osmdesát pět, což je o dvacet více než v roce 2019. 
V roce 2018 to byly sedmdesát tři výjezdy. Na všech těchto výjez-
dech se podílelo šestnáct členů jednotky, která má k dispozici výjez-
dovou techniku – vozidla MAN CAS – 20 a Tatra T815/7 –  
CAS 30, dále Ford Tranzit a evakuační autobus Isuzu.

Celkový počet zásahů lze rozdělit na zásahy u požárů, kterých 
bylo třicet osm, dále třicet sedm technických zásahů. Ty převážně 
souvisely s povětrnými podmínkami, jako přívalové deště nebo vich-
řice. Dále to byly zásahy u dopravních nehod a úniků ropných látek.

Od začátku roku v rámci výcviku, jednotka odsloužila dvě stáže  
HZS hlavního města Praha na stanici 7 v Jinonicích. Poté zasáhla,  
již v minulém STOPu zmíněná, pandemie covid-19 a tím uvedla 
jednotky do pohotovostí na svých zbrojnicích k doplnění stavů HZS  
hl. m. Praha. 

Těchto čtyřiadvacetihodinových pohotovostí odsloužila během pěti 
měsíců jednotka celkem devatenáct. To jsou jen obecná čísla. Dobu 
vynaloženou při přípravě a údržbě techniky, výzbroje a výstroje po zá-
sahu nelze spočítat. To je nespočet odpracovaných hodin ve volném 
čase členů jednotky, které jdou na vrub času stráveného se svými ro-
dinnými příslušníky. 

Je nutné poděkovat všem manželkám, přítelkyním a dětem za trpě-
livost, kterou s nimi mají a za pochopení. Bez toho by nemohli tuto 
záslužnou činnost vykonávat. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

MĚSTSKÁ POLICIE

Z DENÍKU POLICIE ČR
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2006: Stříšky šly konečně k zemi
Začátek roku 2006 se v Kulturním domě Mlejn nesl ve znamení folko-
vých koncertů. Ve čtvrtek 12. ledna se na jeho scéně představil legen-
dární Spirituál Kvintet, o pět dní později zde vystoupila skupina Kame-
lot, největší pozornost si ovšem získal recitál Jarka Nohavici, který se 
uskutečnil v pondělí 16. ledna jako součást zpěvákova pražského turné. 
„Když jsem si vybíral místa, kde 
budu v Praze hrát, tak Mlejn jsem 
si vymínil,“ uvedl Nohavica.

Chátrající hrubá stavba ob-
chodního centra u stanice Nové 
Butovice, lidově zvaná Stříšky, 
konečně zmizela. Vlastník nedo-
stavěného objektu z 80. let zahá-
jil v pondělí 13. února odstranění 
stavby, o němž bylo rozhodnuto 
už v únoru 2003. „Za velkého zá-
jmu veřejnosti se těžké stroje reali-
zační f irmy Švestka zakously do 
betonového objektu a za několik dní 
ho rozdělily na dvě poloviny, které 
během zhruba dvou měsíců zcela 
srovnaly se zemí,“ napsal STOP. 
K podrobnostem demolice uspořádala společnost Central Resource, 
zastupující vlastníka objektu, ve spolupráci s Prahou 13 na radnici tis-
kovou konferenci. „Jsme velmi rádi, že se vlastník rozhodl přistoupit k li-
kvidaci této hrůzy, o kterou již dlouho usilujeme. Věřím, že plánovaná zá-
stavba bude přínosem pro celou oblast i obyvatele Nových Butovic,“ řekl 
starosta David Vodrážka. 

Patnáctileté výročí založení oslavily tento rok místní Dům dětí 
a mládeže Stodůlky i magazín STOP, k jehož půlkulatému jubileu se 

STALO SE V ÚNORU

Obchodní dům Kotva
Právě ona doplnila společně s Bílou labutí a Májem hvězdnou trojici 
neslavnějších pražských obchodních domů dvacátého století. Bílá la-
buť si nesla předválečnou noblesu, Máj na Národní třídě pragmatický 
utilitarismus a Kotva se stala ojedinělým dílem české architektury roz-
hraní 60. a 70. let. Po svém otevření se měla stát symbolem hojnosti 
a bohatství socializmu, byla největším obchodním domem v tehdejším 
Československu. Svým pojetím se měla zařadit nejen na první místo 
v tuzemské obchodní síti, ale zaujmout měla i v celosvětovém měřítku 
– v době výstavby se dokonce jednalo 
o pátý největší obchodní dům v Evropě. 
Ale začněme od jejího samého počátku. 
Pozemek proluky v Revoluční ulici u ná-
městí Republiky měl složitý urbanistický 
vývoj. Volný prostor dlouho sloužil jako 
zcela neformální městský zelený „park“ 
s možným budoucím zastavěním. Ze 
soutěže, vypsané ředitelstvím Obchod-
ních domů Prior, a uzavřené k 1. pro-
sinci 1969, vyšel z jednadvaceti návrhů 
vítězně návrh manželů Machoninových 
a jejich Ateliéru Alfa Sdružení projek-
tových ateliérů. Nejspíše o tom roz-
hodla efektivita jejich řešení, díky  
kterému mohl projekt vyhovět maxi-
malistickým požadavkům na prodejní 
plochu na malé stísněné parcele, a při tom nevyčnívat z úrovně histo-
rické zástavby. Požadovaný velký objem skryla vtipně do šestiúhelní-
kové plástvové půdorysné struktury, která dovolila, aby stavba ohledu-
plně vyplnila volnou parcelu s maximálním využitím, aniž by dala 
najevo svou skutečnou velikost. Tato konstrukce dovoluje maximálně 
uvolnit půdorys každého podlaží a přizpůsobit ho proměnlivým po-
třebám a rozmanitým způsobům obchodování. Tak vznikla včelí plás-
tev Kotvy z hexagonálních modulů s litými betonovými stropy, ter-

málními skly a plochami profilovaného hliníkového plechu. 
Abstraktní geometrii Kotvy obestoupily tři schodišťové věže ze zabar-
veného betonu. Pro kontrastní obvodový plášť byl zvolen povrch 
z předem zrezivělých ocelových plechů, odolných další korozi. Reali-
zací, která proběhla v letech 1971 až 1974 a jejíž rychlost byla v do-
mácích podmínkách jinak nedosažitelná, byla pověřena švédská spo-
lečnost SIAB, která stavěla tehdy i obchodní dům Máj. Stavba 
postupovala na svou dobu neuvěřitelně rychle, byla hotova za necelých 

30 měsíců. Když byl obchodní dům 
Kotva 10. února 1975 slavnostně ote-
vřen, činila jeho prodejní plocha 
22 160 m², 2000 zaměstnanců mělo 
denně obsloužit 75 000 zákazníků, 
nazvaných tehdy spotřebiteli. Slav-
nostní okamžik otevření Kotvy před 
45 lety si nenechali ujít ani tehdejší 
mocní. Stuhu přestřihl šéf pražské or-
ganizace KSČ Antonín Kapek, kte-
rému sekundoval ministr obchodu. 
Místo ale nezbylo pro autory Kotvy 
Věru a Vladimíra Machoninovy – ti 
totiž byli za normalizace v nemilosti. 
Kotva se stala symbolem konzumu 
doby normalizace. Architektura Kotvy 
však není normalizační. Je naopak jed-

nou z posledních výjimečných realizací české architektury konce šede-
sátých let. I přes nadčasové řešení celé stavby bylo po revoluci jasné,  
že obchodní dům bude potřebovat nejen generální rekonstrukci ale 
i nový obchodní a prodejní model. Od roku 2008 procházela Kotva 
rekonstrukcí za provozu, kdy byla konzultována s autorkou celého díla 
a dokončena v listopadu 2010. I díky tomu se podařilo nejen zachovat, 
ale hlavně také obnovit ty nejdůležitější architektonické prvky. A zdá 
se, že dál úspěšně slouží současným konzumentům i dnes. Dan Novotný

v Centrálním parku uskutečnila velká oslava. „Bohatý program, trvající 
přes dvě hodiny, moderovali Jakub Třasák a Samuel Truschka. Zahrát 
a zazpívat přišla celá řada hudebních hostů, od skupiny Ta Jana z Velké 
Ohrady, přes Mirka Hoffmanna, až po Kytarovou školu Pavla Soukupa,“ 
informoval zpravodaj.

Na Velké Ohradě nad Dalejským 
údolím byla 12. dubna slavnostně 
pokřtěna ulice Karla Kryla. V po-
lovině června vyšla výpravná publi-
kace o městské části nazvaná Pra- 
ha 13, město uprostřed zeleně a ve 
vnitrobloku mezi ulicemi Trávníč-
kova a Fantova se 3. října po dese-
timěsíční přestavbě otevřel nový 
dům pro seniory Lukáš. O dva 
týdny později bylo pak v nejzápad-
nější části Centrálního parku zpro-
vozněno i minigolfové hřiště 
s osmnácti drahami. „Stavba byla 
f inancována třemi miliony korun 
z rozpočtu hlavního města Prahy. 
Městská část uhradila výsadbu 

stromů a keřů,“ uvedl tehdy zpravodaj STOP.
Ve dnech 20. a 21. října proběhly v České republice komunální 

volby a první kolo voleb do senátu. „V našem obvodu se uskutečnily 
volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
Své hlasy odevzdalo 16 013 voličů, takže volební účast přesáhla 39 pro-
cent. Výrazně zvítězila Občanská demokratická strana, která obdržela 
57,78 procenta hlasů a získala 23 mandátů,“ napsal zpravodaj.

 Robert Šimek
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TOULKY

Za Václavem Benešem Třebízským 
do Třebíze
Dnes vás čeká výlet na Slánsko. Autobusem č. 389 z Veleslavína doje-
dete bez přestupu až do Třebíze. Ze zastávky dojdete na náves s ryb-
níkem malebné vesničky, která se od roku 1995 nachází na seznamu 
památkových rezervací. Jádro obce tvoří vzácný soubor středočeské  
lidové vesnické architektury. Národopisné muzeum Slánska se tady 
může pochlubit unikátem – všechny původní stavby stojí na původ-
ním místě, na rozdíl od přenesených skanzenů. Srdcem je Cífkův sta-
tek, kde uvidíte, jak se hospodařilo od 16. století. Při přestavbě kon-
cem 18. století vznikl barokní štít s klenutou vstupní branou. Kolem 
velkého dvoru neminete konírnu, sklepy, stodolu, studnu, holubník, 
špýchar. V přízemí obytného domu je komora, černá kuchyně, šen-
kovna, v patře parádní pokoj, komůrka pro děvečky. S průvodkyní se 
dál vydejte k ševcovně, chaloupce babky kořenářky a k domku čp. 19, 
v němž se narodil spisovatel a kněz Václav Beneš Třebízský. V přízemí 
je světnice a průchozí síň, v patře komory. Třebízský se tu narodil 
27. února 1849 v rodině krejčího. Na přání rodičů vystudoval teologii. 
Jako kněz působil v Litni u Berouna a v Klecanech u Prahy. Byl někdy 
nazýván „miláčkem českého národa“. Na návsi nepřehlédnete kostel 
sv. Martina. Jednolodní stavba s mírně odsazeným kněžištěm je za-
střešena valbovou střechou, z jejíhož hřbetu vyrůstá zvonička s bání. 
U všech zdejších domů najdete popisky s jejich historií. Od kapličky 
s kašnou jděte po zelené k pískovcovým skalním stěnám se sklípky 

Šafránkova ulice
Najdete ji ve Stodůlkách, v části zvané Vidoule. Vede severovýchod-
ním směrem a ústí zleva do ulice Bucharova. 
Pojmenována je po významném českém fyzikovi, profesorovi Jaro-
slavu Šafránkovi, který roku 1935 sestrojil první televizní aparaturu 
v Československu. Narodil se 23. května 1890 v Plzni, 
v rodině krejčího. Již jako student gymnázia se autorsky 
podílel na vydávaných učebnicích fyziky a chemie. Stu-
dia matematiky a fyziky na Filozofické fakultě UK 
v Praze zakončil doktorátem filozofie v roce 1914. Za-
jímal se o aplikace elektřiny v lékařství a přednášel bu-
doucím lékařům kapitoly z fyziky. Po kratším pobytu 
ve Štrasburku byl jmenován docentem. Záhy se již zají-
mal o možnosti televize. Již 10. prosince 1927 předvá-
děl poprvé v Československu v Domě zemědělské 
osvěty na Vinohradech televizi (na principu Nipkowova kotouče) 
a podnikl přednáškové turné po republice. Analogicky podle slova 
„rozhlas“ (který také popularizoval) navrhoval Jaroslav Šafránek pro 
televizi název „rozjev“. Roku 1935 sestrojil se spolupracovníky první 

čs. kompletní televizní aparaturu pro vysílání a příjem mechanické 
televize. Napsal a vydal první knížku „Televise“. Po válce se stal  
děkanem lékařské fakulty v Plzni. Mezi studenty byl velmi oblíben, 
jednak pro svůj lidský přístup, jednak pro svůj břitký humor, kterým 
komentoval tehdejší situaci. Jeho výrok, že bude nutné zrušit Pytha-
gorovu větu z ideologických důvodů, se dlouho na fakultě tradoval. 

Roku 1955 přešel na Fakultu všeobecného lékařství UK 
do Prahy, kde se stal vedoucím katedry lékařské fyziky 
a přednostou tamního fyzikálního ústavu. Jeho vědecké 
dílo zahrnuje na 60 publikací a 15 patentových přihlá-
šek. Vedle již zmíněné problematiky lékařské fyziky, 
optiky a elektromagnetismu zahrnuje i četné práce 
z akustiky. Pro čs. armádu vypracoval během dvacátých 
let zvukový radar pro dělostřelecké účely "fonometr" 
a naslouchací protiletadlový přístroj "směrojev". Do 
historie naší techniky a každodenního života se zapsal 

především jako průkopník čs. radia a televize. Následkem vysilující 
práce ve vysokém věku byl prof. Jaroslav Šafránek při automobilovém 
výletu blízko Spáleného Poříčí stižen krvácením do mozku, jemuž 
22. srpna 1957 v Praze podlehl. Dan Novotný

a skalními reliéfy ze 17. století. Nejzachovalejší je Pieta a soška Jana 
Nepomuckého. Po zelené polními cestami dojdete ke hřbitovu s kos-
telem sv. Víta a dřevěnou zvoničkou na kraji Kvílic, kam chodil Václav 
Beneš Třebízský do školy. Kostel byl postaven na základech román-
ského kostela. Po úderu blesku 1884 vyhořel a na jeho základech byl 
postaven v letech 1886–7 nový novorománský kostel. Má nádherná fi-
gurální okna. V rohu stojí nejstarší dochovaná dřevěná gotická zvonice 
v regionu z 16. století. Ze tří zvonů zůstal jeden, zbylé dva byly v roce 
1917 zabaveny pro válečné účely. Pod hřbitovem je majestátní budova 
fary se sochou sv. Víta a erbem 
Martinských. Dnes zde sídlí Ar-
cheologický ústav Akademie věd. 
Dole na křižovatce zabočte vlevo 
a projděte celou vesničkou. Pořád 
rovně po silnici dorazíte do Kutro-
vic, kde na velké křižovatce u po-
mníku obětem války zahněte do-
prava až k zelené značce. Po ní se 
vydejte vlevo přes ves a pak polní 
cestou do Neprobylic. Zdejší zvo-
nice z druhé poloviny 15. století 
byla kvůli zchátralému stavu roku 
1896 zbořena. Obec na stejném 
místě podle přesné kopie postavila 
novou. Je netradičně řešena zvono-
vým patrem se třemi původními 
zvony.  Největší zvon Václav je 
zdoben 16 malými obrázky. Prostřední zvon je Jindřich a nejmenší 
Marie. Nad zvoničkou stojí tvrz, kterou koupil Václav Pětipeský a pře-
stavěl ji v renesančním slohu. Vraťte se na křižovatku a přejděte můs-
tek přes Bakovský potok. Téměř na konci za číslem popisným 37 se 
dejte vlevo pěšinkou až k bývalému kostelíku sv. Ducha. Vraťte se dolů 
a pokračujte rovně po silnici do Lotouše s památnou lípou. Za rybníč-
kem zahněte doleva na pěšinu mezi poli. Na rozcestí s křížem dojdete 
rovně až do Libovic. Ty získaly v roce 2019 třetí místo v soutěži Ves-
nice roku. Kolem návsi s kapličkou jsou zasazené stromy např. lípa 
Princezna Štefanka či útlá lípa Princ Rudolf. Od ukazatele dojdete po 
žluté do Tuřan s další dřevěnou zvonicí. Stále po žluté kolem vodo-
jemu dorazíte do Studeněvsi. Před Krkavčím mlýnem zabočte doprava 
po žluté kolem Velkého slánského rybníku a vyjdete u zimního sta-
dionu ve Slaném. Před ním je autobusová zastávka, ze které se můžete 
vrátit do Prahy. Našlapete celkem asi 16 kilometrů. Můžete si s sebou 
vzít mapy KČT č. 8 Lounsko a Džbán, č. 9 Podřipsko. Zdrávi došli!
 Marta Kravčíková, KČT – oddíl TurBan
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Rok 2020 nebyl nakloněný různým sportovním ani kulturním akcím. 
Bylo to – a stále je – velmi náročné období pro všechny z nás, ale 
troufám si tvrdit, že ještě o něco více pro seniory, kterým to výrazně 
omezuje možnosti setkávat se s přáteli a kamarády. To však nezna-
mená, že by neměli chuť se učit něco nového! Důkazem je On-line 
škola pétanque pro Lukáše spuštěná na konci roku 2020, která dobíhá 
ještě na začátku roku letošního. Tento projekt je v celosvětovém mě-
řítku unikátní a nenajde konkurenci ani v zemích, kde je pétanque 
nejpopulárnější.
Pétanque u Lukáše oslaví deset let
Když Středisko sociálních služeb Prahy 13 za podpory městské části 
rozjelo ve spolupráci se zájmovým sdružením Pétanque pro Vás se-
niorské tréninky pétanque u Lukáše, ještě netušilo, jak se tato aktivita 
uchytí. Ohlas byl neuvěřitelný. Nové hřiště na zahradě Domu sociál-
ních služeb Lukáš brzy nestačilo a muselo se rozšířit do stávající veli-
kosti. Senioři z třináctky se oficiálně scházejí jednou týdně pod vede-
ním trenéra Mirka Pešouta, ale hráči se podle počasí mezi sebou 
domlouvají i na jiné dny a chodí si zahrát, pobavit se s kamarády a za-
žít adrenalin při napínavém sportovním utkání dvakrát nebo třikrát 
týdně. Pétanque nezahálí ani v zimě, kdy přijdou na řadu speciální 
koule na pétanque indoor.

Lukáš Praha 13 vítězí!
Při trénincích pétanque se vytvořila skvělá parta, která průběžně přita-
huje další hráče. Výhodou pétanque totiž je, že se v něm můžete zlep-
šovat v jakémkoli věku. Senioři Prahy 13 se účastní oficiálních turnajů 
České asociace pétanque klubů, jsou pravidelnými účastníky Meziná-
rodní Zimní Ubuligy na největších krytých hřištích v Úněticích, jsou 
zváni na turnaje různých městských částí Prahy a například v silné 
konkurenci každoroční Ligy pétanque pro seniory se dokázali třikrát 
umístit na druhém místě.
Devátý ročník Poháru starosty MČ Praha 13
V roce 2020 byl jednou z mála seniorských akcí tradiční turnaj pé-
tanque. Krásné zářijové počasí jako by chtělo vykompenzovat to, že 
přísné podmínky v první polovině roku (i následně) znemožnily pra-
videlné tréninky a klání seniorů. Nezbývá než doufat, že se letos stejně 
jako v letech minulých Pohár starosty MČ Praha 13 uskuteční. Tento-
krát to bude desátý, tedy jubilejní ročník.

Co je to on-line škola pétanque?
V každé situaci je dobré hledat, co přínosného si z ní člověk může 
vzít. A tak vznikl nápad místo hraní nabídnout seniorům možnost 
objevovat nejlepší světové hráče na internetu, studovat jejich taktiku, 
chování a způsob přemýšlení. I když se zkušený trenér všemi těmito 
aspekty při trénincích zabývá, přece jenom není možné se jim věnovat 
tak do hloubky. Ve spolupráci s Mezinárodním výukovým centrem 
pétanque C.I.E.P. Central Europe, jediným školícím partnerem Me-
zinárodní federace pétanque F.I.P.J.P., tak dostali senioři pétanque 
klubu Lukáš Praha 13 možnost originálním způsobem studovat pé-
tanque přes internet. Jednotlivé lekce jsou náročné, každá z nich za-
bere několik hodin sledování konkrétního zápasu a odpovídání na 
všetečné otázky. Součástí každé lekce je i video z pravidel speciálně 
natočené pro on-line školu pétanque. Jednotlivé lekce jsou zaměřené 
na různé oblasti – junioři, dvojice, ženy, chování trenérů, mysli jako 
šampion – a často dokáží seniory překvapit. Co oni sami o On-line 
škole pétanque pro Lukáše říkají?

„Nikdy dříve mě ani nenapadlo se dívat na pétanque na internetu. 
Díky on-line škole jsem si ale uvědomila, na co se zaměřit a co sledo-
vat. Nalákalo mě to a určitě se podívám na další utkání.“ 

„Zápas byl dramatický od začátku do konce s obrovským zvratem. 
Nadchlo mě to. A to je vlastně první celé utkání, na které se na počí-
tači dívám!“

„Je zajímavé, že i při sledování zápasů juniorů vidím, jaké dělám 
chyby já.“

„Lekce se mi moc líbila, naučila mne dívat se na dobrý zápas víc 
analyticky a nejen jako na zpestření dne.“
Koule, které jinde nenajdete
K Vánocům dostali senioři od městské části Praha 13 nečekaný dárek 
– čtyři sady soutěžních koulí na pétanque, které si na hřišti snadno 
poznají. Na každé sadě je totiž vygravírován originální nápis – „LU-
KÁŠ PRAHA 13“, „LUKÁŠ“, „PRAHA 13“ a „P13“. Jedna věc je už 
teď jistá – všichni hráči se už nemohou dočkat, až je vyzkouší přímo 
na hřišti!  Petr Fuksa, mezinárodní trenér a propagátor pétanque, prezident C.I.E.P. Central Europe 

Praha 13 má světově unikátní projekt
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 o MALOVÁNÍ – Pecina, vč. víkendů. Tel. 235 510 096, 
602 954 461.

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

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

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

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

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER.  
Tel. 608 928 283.

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

Tel. 606 662 223.
 o Nabízíme malířské práce, štukování – stěrková-

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

tel. 602 937 117. 
 o Servis PC u Vás doma, instalace, nastavení SW, 

HW. Zálohování, obnova dat, aj.  
Tel 721 175 155.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Potřebujete něco smontovat, přivézt, poradit, 
no prostě pomoct? Zavolejte, přijedu hned a určitě  
pomohu nejen seniorům. Tel. 608 692 972.

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

 o Nabízím vedení jed. a podvoj. účetnictví, zastupování, 
daň. optimalizaci, zpracování DP.  
Tel. 603 773 034.

 o Kuchyně - montáže, repase a výroba, zabudování 
dřezů, digestoří a spotřebičů, obkladačské a instalatérská 
práce. E-mail: holypavel23@gmail.com, tel. 606 136 857.

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

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

 o Instalatérské práce. Čištění odpadů a kanali- 
zace. Tel. 604 490 775.

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

SLUŽBY

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

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

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

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

POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

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

s 18 letou tradicí

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

Příjem zakázek tel. 604 648 199
Husníkova 2087     www.calounictvi-cepela.cz
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 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava  
k maturitě. Tel. 777 278 891.

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

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

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

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

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

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

 o Prodám byt 3+1 ve Stodůlkách, zrekonstruovaný.  
Tel. 776 291 999.

 o Byt 2+kk k pronájmu, ul. Trávníčkova, po rekonstrukci, 
12 tis. nájem + 3 tis. poplatky. Volné ihned.  
Tel. 776 758 573.

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

 o Vyměním obecní byt v Brně Líšeň, 3+1 - 70 m2 
(+ garáž v OV 5 min. chůze) za podobný nebo menší ve 
Stodůlkách. Tel. 723 355 918.

 o Pronajmu byt 1+kk po rekonstrukci v Bellušově ulici  
(u stanice metra Luka). Kontakt: tel. 732 906 107.

RŮZNÉ

Realitní služby,
jaké si přejete

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

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

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

BYTY

ZAMĚSTNÁNÍ

KOUPÍM
knihy, mapy, časopisy, 

starožitnosti a sběratelské zajímavosti

Bibliofilie – vzácné tisky, Pragensia, 
staré knihy do 1948, historie-umění,   

Foglarovky, Čtyřlístek, Dikobraz

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






HOSPIC MALOVICKÁ
Hledáme lékařku či lékaře  

 
jakékoli specializace pro hospic Malovická 

Praha 4 - Spořilov, Malovická 3304/2. 
Nabízíme klidnou práci v moderním zařízení. 
Vhodné zejména pro důchodce, kteří by rádi  

i po ukončení aktivní kariéry dál pracovali  
a využili své zkušenosti ku prospěchu  

nemocných. Plný úvazek vhodný, jakýkoli 
jiný rovněž možný.  

Bližší informace při osobním jednání. 
Kontaktní osoba:  

ředitel Ing. Josef Heller, tel. 725 424 753

 
Vedení účetnictví, daňová evidence, mzdová 

agenda, příprava a zpracování daňových přiznání 
pro malé firmy, živnostníky i fyzické osoby. 

 

 

 

 

Kontakt: Ing. Boris Plaňanský  
finance@fubraland.cz      

211 155 402 
 

VZPOMÍNÁME

 o Dne 15. února 
2020 vzpomeneme 
již 15. smutného vý-
ročí odchodu paní 
Marcelky PFOBOVÉ 
z Velké Ohrady, 
milující a vzorné 
maminky Tomáška 
a Karolínky. Dotr-
pěla 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.

I.P.R. Real Estate
Svěřte nám Vaši nemovitost k prodeji, rádi pro Vás budeme pracovat!

Mgr. Markéta Vítová
777 952 822 • vitova@ipr-real.cz • www.ipr-real.cz

PPRROODDÁÁNNOO PPRROODDÁÁNNOO

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Tvorba internetových  
stránek

         E-shopy
         Micro stránky
         Aktualizace 
         Úprava 
         Správa

mob. 725 736 293 
www.ruzicka.website
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INZERCE

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

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

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

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

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

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

  Privátní psychologická  
  a psychoterapeutická  
  ordinace

PhDr. Hana Jenčová
Tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5 

    www.jencova.cz
- individuální  terapie
 

Nově aktuálně: telefonické i osobní  
konzultace pro předem objednané klienty  

- viz přesné info na webu 

Rychlé objednací termíny včetně víkendů, 
dlouholetá praxe, přímá platba

(klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní 
pojišťovnou)

 DUBEN 2016 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22932
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Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

ŽALUZIE MIKULÍK
�horizontální�vertikální�venkovní žaluzie
�sítě proti hmyzu�venkovní hliníkové rolety 
�montáž těsnění, lamelové dveře 

�čištění vertikálních žaluzií �opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777 228 091, 251 615 428

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

Středisko soc. služeb Prahy 13 přijme do svého týmu nového zaměstnance na pozici:

PEČOVATEL/KA - pracovní náplní je rozvoz a podání obědů klientům 
 

CHARAKTERISTIKA POZICE: 
Hlavní pracovní náplní je rozvoz obědů klientům pečovatelské služby a příležitostná dopomoc s podáním oběda  
klientovi. Dále příprava a nandávání obědů do jídlonosičů, administrativa spojená s evidencí rozvážených obědů, 
výpomoc s dalšími úkony pečovatelské služby. Pro výkon činnosti není nutný řidičský průkaz, nový zaměstnanec/ 
zaměstnankyně bude rozvážet obědy s řidičem-pečovatelem.

POŽADUJEME: 
-  vzdělání dle § 110 Zákona č. 108/2006 (pracovník v sociálních službách) výhodou nikoliv však podmínkou –  
   možnost zajistit kurz při výkonu zaměstnání
- trestní bezúhonnost, aktivní přístup k plnění pracovních úkolů
- schopnost samostatné práce při péči o klienty v terénu, dobrá fyzická kondice, řidičský průkaz není podmínkou
 
NABÍZÍME: 
- práce ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdělávání
- stravenky, 5 týdnů dovolené, sick days, příspěvek na penzijní připojištění
 
  V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail: socialnimc@sssp13.cz, tel. 222 543 021.  

  
SSSP13, Trávníčkova 1746/37, Praha 5-Stodůlky, www.sssp13.cz 

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu
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KD Mlejn, z.ú. Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 • Recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00 (mimo školních prázdnin a nouzového stavu), pokladna vždy hodinu před představením  
• E-mail: info.mlejn@gmail.com • Web: www.mlejn.cz • Grant poskytla městská část Praha 13

KONCERTY
4.–6. 2. čt–so PORTA 2021 – OBLASTNÍ KOLA PRAHA

18. 2. čt 19.30 KAREL PLÍHAL
Ojedinělý hudebník, textař a poeta opět ve Mlejně

DĚTI
13. 2. so 15.00 DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES – FS LUČINKA

14. 2. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI A RODIČE

DIVADLO/TANEC/AKROBACIE
19. 2. pá 19.00 NEIL SIMON: ŘEČI ALIAS VÝBORNÁ KACHNA
Ochotnické divadlo D13

20.–21. 2. so-ne MISTROVSTVÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY  
   V AERIAL SPORTS

26.–28. 2. pá–ne PRAGUE AERIAL CONVENTION 

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

PROGRAM KLUBU MLEJN PLATNÝ K DATU REDAKČNÍ UZÁVĚRKY

Pestrý program pro děti
Ačkoli situace není vůbec jednoduchá, tak paní učitelky z MŠ Ovčí 
hájek neustále připravují pro děti pestrý program. Tak, aby byly 
všechny v psychické pohodě a dny si užívaly v normálu. Celý prosinec 

děti prožívaly naplno. 
Advent dokonce i s vá-
nočním výletem za zví-
řátky do Zoo Chuchle, 
děti také natočily rodičům 
besídku, povozily se na 
konících, kteří za námi 
dojeli, přivítaly Mikuláše, 
čerty a anděly, napekly 
perníčky, připravily dárek 
pro Seniorský dům Ořech 
a společně si celá školka 
zazpívala u stromečku.  
V lednu jsme se všichni 
potkali na pyžámkové 
párty, kde jsme si zazpí-
vali, zatančili a rozdali 
nějaké sladkosti. 

A protože naši předškoláci nemohou v tomto roce navštívit základní 
školu, tak jsme pro ně připravili školu v naší školce. Koncem ledna si 
všichni vyzkoušeli, jak vypadá opravdický školní den. V osm hodin se 
rozdrnčel zvonek a děti seděly ve svých lavicích, s paní učitelkou pra-
covaly jako ve škole, užívaly si přestávky povídáním a těšily se na sva-
činu. Celé naše školní dopoledne bylo zakončeno rozdáváním 
opravdických vysvědčení, na kterém byly jen samé jedničky. V únoru 
se těšíme na masopustní průvod. A pokud nám situace a zdraví bude 
přát, přijedou k nám na návštěvu papoušci. Teď si užíváme sníh, zimu 
a radujeme se z maličkostí. Věříme, že i nadále bude čas ve školkách 
plynout bez velkých trablí. Všem děkujeme za podporu a těšíme se na 
další společné zážitky.  Hanka Baštová, ředitelka

Kroužky programování on-line
Přemýšlíte, jak doma zabavit své ratolesti? Přihlaste je na on-line 
kroužky programování. Naše organizace TIB, z.s.,otevře během února 
a března další kroužky programování pro začátečníky i pokročilé, pro 
kluky i holky. Také chystáme víkendové on-line workshopy, které na 
podzim sklidily velký úspěch. Vše můžete absolvovat z pohodlí do-
mova. Sledujte naše webové stránky https://tib.cz a zjistěte víc!

                                           Zuzana Kocíková

Anglické dílničky
Zhruba sto padesát žáků 1. stupně ZŠ Bronzová se v prosinci zapojilo 
do vánočních anglických dílniček (Christmas Workshops), které při-

pravily paní učitelky Reitinge-
rová a Birková. Obrovský zájem 
žáků nás mile překvapil, ale 
z organizačních a hygienických 
důvodů, jsme musely děti roz-
dělit do menších skupinek  
a zkrátit časovou dotaci, aby  
se mohly všechny zúčastnit.  
   První den, kdy byla účast nej-
větší, probíhaly dílny pro děti  
1. a 2. tříd. Na jednotlivých sta-
novištích žáci vyráběli vánoční 

stromeček z papíru přilepený na špejli, sněhuláka nebo skládali puzzle. 
Veškeré informace a návod byly pouze v anglickém jazyce. 
   Druhý den se dílen účastnily děti 3. – 5. tříd. Ty podle anglických 
instrukcí vyráběly vánoční přání, ozdobu z papíru, na dalším stanovišti 
vyplňovaly ve skupince křížovku na téma Vánoce a na posledním spo-
jovaly obrázky s anglickými slovíčky.    
   Jsme moc rády, že jsme mohly tuto akci pro děti uskutečnit a ales-
poň trochu odlehčit situaci dnešní doby. Dodnes máme na akci, kte-
rou jsme dětem zpříjemnily nepříznivou situaci dnešních dnů, jenom 
pozitivní odezvy – jak od dětí, tak od rodičů. Další anglické dílny na 
sebe určitě nenechají dlouho čekat.  Pavlína Tomsová

Vánoční projekt
V naší Základní škole Mohylová se vždy těšíme na celoškolní projek-
tové dny, do kterých se zapojují žáci všech tříd. Jedním z nich je i naše 
již tradiční Vánoční výstava, na kterou jsme se všichni moc těšili. Ten-
tokrát jsme ji vzhle-
dem k epidemiolo - 
gické situaci a opatře-
ními s ní spojenými 
museli bohužel oželet. 
Jsme však rádi, že jsme 
mohli s našimi prv-
ňáčky pracovat alespoň 
na našem třídním vá-
nočním projektu. Děti 
si poslechly vánoční 
příběh o narození Je-
žíška, seznámily se 
s vánočními zvyky a tradicemi a nadšeně vyprávěly o tom, jak slaví Vá-
noce ve své rodině. Součástí práce na tomto projektu je návštěva vý-
stavy betlémů, kterou nám ale letošní nepříznivá situace nedovolila. 
Rozhodli jsme se proto, že si děti vyrobí svůj vlastní betlém. Práce na 
projektu za poslechu vánočních koled děti velice bavila. Kromě hezké 
vánoční atmosféry také přispěla k upevnění vzájemných vztahů dětí ve 
třídě. A nejen to. Krásným zakončením našeho projektu bylo setkání 
našich prvňáčků s jejich patronátní třídou 5.A, kde si venku vzájemně 
předali drobné dárečky.  Anna Cudráková



ÚNOR 2021 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22728

KALENDÁŘ AKCÍ

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci není 
vyloučeno, že některé z akcí a aktivit budou odlo-
ženy nebo zrušeny. Všichni ale věříme, že to co nej-
dříve bude naopak. Sledujte,  prosím, aktuální 
informace na webových stránkách organizátorů 
nebo pořadatelů akce a také na www.praha13.cz. 

Čtvrtek 11. – úterý 16. 2.
Masopustní maškary na plotě
Základní škola Mohylová, Lužiny
V době masopustní se dřevěný plot školy opět promění 
v galerii žákovských výtvorů – tentokrát veselých loutek 
maškar inspirovaných postavami z venkovských masopust-
ních průvodů.

Čtvrtek 18. 2. • 8.30 – 16.00 
Den otevřených dveří 
Základní škola Mohylová, Lužiny
K tradicím školy patří nejen to, že se zde žáci učí a tráví zde 
čas, ale také dokážou svou školu a výuku představit široké 
veřejnosti v roli průvodců. Pokud nám to epidemiologická 
situace dovolí, děti vám tyto průvodcovské služby ve čtvrtek 
18. února nabídnou.

Pátek 19. 2. • 18.00 – 20.00
Taneční latino workshop
Spolkový dům, K Vidouli 727, Stodůlky
Zatančíme si salsu, merengue, bachatu, zouk, reggaeton 
a kizombu, naučíme se bodymovement a variace rukou 
v otočkách a krocích. Přijďte si dobít energii tancem! 
Vhodné pro ženy i muže, pro začátečníky i mírně pokročilé. 

V případě, že nebude možné workshop uskutečnit kvůli  
epidemiologické situaci ve Spolkovém domě, proběhne  
on-line. Více na info@kamilasalsa.cz, www.kamilasalsa.cz.

Středa 3. 3.
Den otevřených dveří on-line
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
Protože současná protiepidemická opatření nám nejspíš  
nedovolí vás osobně uvítat a na Dni otevřených dveří vám 
představit chod naší školy, tak vám touto cestou nabízíme 

alespoň virtuální návštěvu školy, která bude na webových 
stránkách poprvé otevřena 3. března. Více během února na 
www.klausovazs.cz.

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja

Čtvrtek 21. 1. – čtvrtek 18. 3.
Cyklus přednášek
Také letos pořádá botanická zahrada oblíbené přednášky 
odborníků. Budou probíhat každý čtvrtek on-line. Celý rok 
2021 se ponese v duchu jedovatých rostlin. Témata předná-
šek jsou tedy zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxi- 
kologii, vlivy jedů na člověka, travičství. Přednášet budou 
odborníci na daná témata nejen z naší zahrady, ale i z dal-
ších odborných organizací. Vysílat budeme přes platformu 
Teams. Pokud to omezení povolí, bude možnost přijít i do 
zahrady. Vstupenky se kupují předem.
Zakoupením vstupenky na přednášku za 100 Kč podpoříte 
naši zahradu v této nelehké době, získáte možnost připojit 
se na vybranou přednášku a jednorázový vstup do venkov-
ních expozic s platností 30 dní od chvíle, kdy opět otevřeme. 
Až to nastane, budeme vás informovat.
Vstupenky je možné zakoupit nejpozději v den konání před-
nášky do 12 hodin.

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

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Pondělí 18. 1. –  neděle 28. 2.
Fragmenty metropole
Držitel titulu Fotograf roku 2020 Roman Vondrouš z agen-
tury ČTK představuje v galerii nejnovější soubor Fragmenty 
metropole. Už od prvního dne vyhlášení nouzového stavu 
se začal věnovat dokumentování této neobvyklé situace, 
která zasáhla i Českou republiku. Výstava bude probíhat 
podle nařízení vlády a aktuálního vývoje pandemie korona-
viru. Vernisáž výstavy, která navazuje na soubor Fragmenty 
metropole oceněný v roce 2010 stipendiem pražského pri-
mátora v soutěži Czech Press Photo, se uskutečnila 18. ledna 
on-line. 

V případě, že bude galerie dle nařízení vlády otevřena, platí 
následující otevírací doba: úterý až pátek vždy od 11.00 do 
18.00 hodin, o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní 
vstupné činí 80 a snížené 40 korun. 

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800
 
Rodina v akci
Dům dětí nově pořádá pravidelné víkendové workshopy pro 
děti i dospělé pod názvem Rodina v akci. Přijďte si zacvičit, 
procvičit angličtinu, nebo se na chvilku staňte malým che-
mikem. Každý si najde to své! 

Pro děti:
Sobota 6. 2. • 8.30 – 12.30
Věda Z – Chemická laboratoř
Chemie může být velmi zábavná! Hoří cukr? Co taková po-
domácku vyrobená raketa? Chceš zažít pořádný výbuch, 
nebo si vyrobit vlastní krystal? To vše a mnohem víc zažiješ 
při sobotní chemické laboratoři.

Neděle 7. 2. • 9.00 – 17.00
Protančená neděle
Vyzkoušíme si společně různé taneční styly, zahrajeme si ta-
neční i sportovní hry a poznáme nové kamarády, kteří milují 
tanec stejně jako ty. Celodenní taneční workshop pro děti ve 
věku 8–15 let. 

Pro dospělé:
Sobota 6. 2.                                     
  8.00 –   9.30 – Jóga 
  9.30 – 12.40 – Intenzivní kurz AJ začátečníci 
10.00 – 13.00 –  Sebeobrana pro ženy a dívky (pro dospělé 

a děti od 10 let)
13.00 – 16.10 – Intenzivní kurz AJ pro mírně pokročilé

Sobota 13. 2. 
11.00 – 12.30 – Bodystyling 

Workshopy budou probíhat v domě dětí, v případě, že by se 
z důvodu epidemiologické situace akce přímo v DDM ne-
mohly konat, proběhnou on-line.  
Více na www.ddmstodulky.cz.
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Webináře na míru
Jelikož v únoru představujeme v rámci oslav 30 let Oddělení 
zájmového vzdělávání pro oblast předškolního kurikula 
a aktivit pro rodiny s dětmi, máme pro všechny rodiče dárek 
– 1 + 1 webinář na míru zdarma! Oběma webináři provází 
Eva Králová, lektorka a poradkyně osobního rozvoje pro děti 
i dospělé. Webináře jsou realizovány v aplikaci Google Meet.

Pondělí 1. 2. • 19.00 – 21.00
Jak podpořit sebevědomí rodiče i dítěte
Přemýšlíte někdy nad tím, proč si někteří lidé věří více než 
jiní? Přijďte si na náš webinář pro inspiraci, jak posílit své 
sebevědomí a pomoci vlastním dětem, aby si začaly více 
věřit.
Cena 350 Kč/290 Kč pro členy klubu RaDka. Přihlášení  
na www.ddmstodulky.cz. Kapacita omezena.

Pondělí 15. 2. • 19.00 – 21.00
Oidipální vývoj dítěte ve věku 3–6 let a jeho dopad  
na následný výběr jejich životního partnera
Webinář volně navazuje na předchozí akci Jak podpořit se-
bevědomí rodiče a dítěte a je nejvhodnější pro rodiče dětí 
v předškolním věku. Zdarma pro členy klubu RaDka při DDM 
Stodůlky a účastníky webináře Jak podpořit sebevědomí ro-
diče a dítěte. Tento webinář je realizován v rámci Projektu 
Šablony II pro Dům dětí a mládeže Stodůlky a je financo-
vaný MŠMT Šablony II.  Přihlášení na www.ddmstodulky.cz. 
Kapacita omezena.

Dům dětí slaví
Školní rok 2020/2021 je pro nás velmi významný – dům 
dětí slaví 30 let od svého založení. A program oslav je pestrý 
a bohatý.

Leden oslovil milovníky historie, kdy jsme zavzpomínali  
na naše začátky a všechna ta uplynulá leta. V únoru vám 
představíme Oddělení zájmového vzdělávání pro oblast 
předškolního kurikula a aktivit pro rodiny s dětmi. Celý 
měsíc bude věnovaný tématu MASOPUST a kromě karne-
valu a masopustních masek se můžete těšit hlavně na akti-
vity venku, které mohou být inspirací pro celé rodiny. 
Březen věnujeme Oddělení zájmového vzdělávání pro ob-
last ART aktivit, techniky a robotiky. Tématem tohoto mě-
síce bude HNÍZDĚNÍ, které se promítne do výtvarných, 
hudebních, divadelních i technických aktivit. V dubnu roz-
pohybujeme sebe i vás – v Oddělení zájmového vzdělávání 
pro oblast tance, sportu, přírodních věd a ostatních aktivit, 
kde pro vás chystáme Retrohrátky. 
Akce se uskuteční za každého počasí a za jakékoli situace – 
s námi zblízka či pouze vzdáleně ve vašem rodinném kruhu, 
venku nebo z tepla vašeho domova, každopádně vždy počí-

táme s vaší bohatou účastí, pěkným počasím, optimistickou 
náladou a úsměvem na rtech. 

Nejen že pro vás chystáme pořádnou porci zábavných ak-
tivit, máme pro vás i soutěž o hodnotné ceny! Každý 
měsíc vyhlásíme 3 zážitkové aktivity, za jejichž splnění 
bude možné dostat razítko na hrací kartu. Budete-li 
úspěšní sběratelé razítek, čeká vás v červnu slosování 
o hodnotné ceny. Dnes jen naznačíme, že to můžou být 
například knižní poukázky, společenské hry a hračky či 
sportovní pomůcky. Hrací karty jsou k vyzvednutí na re-
cepci DDM Stodůlky. Slosování proběhne na oslavách ke 
Dni dětí, které budou zároveň i oslavami našich krásných 
třicátin.

Více informací včetně úplných pravidel soutěže najdete  
na našich webových stránkách.

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

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
 
Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 11 let (po první třídě ZŠ).

Další info na www.klubsavana.webnode.cz. Vzhledem 
k současné situaci schůzky probíhají on-line, nicméně už 
teď se můžete přihlásit na letní stanový tábor (tábořiště 
Raspenava – Folbrechtova louka, Frýdlant v Čechách). 
Letos děti čeká tábor z prostředí chudého středověkého 
městečka v království Segobridů, jehož obyvatelé však vý-
znamně zasáhnou do historie celého království. Veškeré 
info a přihlášku najdete na webových stránkách 
https://forms.gle/J3VsG9KFWcXHT6ow6.

Úterky • 19.30 – 20.45
Objevování bible
Na kurz Objevování křesťanství navázaly od ledna večery  
Objevování Bible. Kdokoli by chtěl porozumět životu a osobě 
Ježíše je zván každé úterý na diskuze nad jednotlivými kapi-
tolami evangelia podle Lukáše. Zatím se takto schází kolem 
deseti lidí. Setkání probíhají on-line, připojit se dá jakékoli 
úterý. Odkaz na Zoom bude zaslán z e-mailové adresy  
alfa13ka@gmail.com.

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Od 18. prosince je Zoo Praha opět uzavřena. Čím a jak 
můžete zoologické zahradě pomoct? 
Je to tradiční adopce, kde na vybrané zvíře přispíváte danou 
částkou, je to sponzoring, kde na ně přispíváte libovolnou 
částkou, jsou to Vstupenky na lepší časy... Zdrojem příjmu je 
i e-shop a pak jsou tady Stravenky pro zvířata. Tento projekt 
umožňuje darovat i nižší částky (50 až 600 Kč), navíc se do-
zvíte, jaký je jídelníček vašich oblíbených zvířat, jaké jsou 
denní krmné dávky apod. Nyní je možné zakoupit stravenky 
pro šedesát vybraných druhů. Stravenku zaplatíte on-line 
a ke stažení dostanete certifikát s vaším jménem. Největší 
pomocí ale bude, až se zoo definitivně a bez omezení ote-
vře. Snad to bude brzy.

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

   Kalendář akcí připravila Eva Černá
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V Praze 13 najdete spoustu hezkých míst. My jsme si do únorové křížovky vybrali 
jedno z nich, a tím je Panská zahrada. Tento park se nachází na horním toku Prokop-
ského potoka mezi ulicemi Kovářova a Chalabalova. Prostor, kde se dnes nachází tento 
veřejný park, sloužil v historii jako farská zahrada, která patřila k faře kostela sv. Ja-
kuba Staršího ve Stodůlkách. Před deseti lety zde proběhla rekonstrukce. Vznikla nová 
fontána, kterou tvoří mělké betonové bazénky s tryskami. V horní části tryská voda 
z barevných keramických plastik, jejichž autorkou je ...TAJENKA. Tři výherci se mohou 
těšit na zajímavé ceny. 

Křížovka pro děti: Křestní jméno Petr (22. února), u nás patří k těm nejoblíbenějším, má 
svůj původ v řečtině. Jméno vzniklo z řeckého slova „pétrá” a může se také přeložit jako 
...TAJENKA 

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.

Správná odpověď z ledna:
Křížovka – ZLATO, KADIDLO A MYRHA

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Martinka Petržilková, Stodůlky
v hodnotě 300 Kč – Michal Podrazil, Hůrka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Adam Horníček, Nové Butovice
Vojtěch Mydlář, Velká Ohrada
Jáchym Bárta, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Zorka Morávková, Praha 5
Míla Sýkorová, Praha 5
Irena Soukupová, Nové Butovice

Soutěžní otázky na únor:
1) Od kolika let je povinné předškolní vzdělávání dětí?
2) Kdy byla spuštěna On-line škola pétanque pro Lukáše? 
3) Kdy byl otevřen Obchodní dům Kotva?

Správné odpovědi na lednové otázky:
1)  Hračky od dětí z 2. stupně FZŠ prof. Otokara Chlupa pomohly Dětské neurologii  

v Motole.
2) Členy Ivan Hlas Tria jsou: Ivan Hlas, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba, Norbi Kovács.
3) Projekt s názvem Vyšijme si Prahu 13 začal v roce 2018.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Anna Hájková, Praha 5; Bedřich Liška, Stodůlky 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Lednová tajenka: MALOVANÉ BIBLICKÉ POSTAVY 
Výherci: Pavel Ondřejek, Praha 5; Dagmar Frančová, Stodůlky;  
Mirka Brožková, Nové Butovice

 
Připravila Petra Fořtová
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Prusíkova 2577/16, Praha 13
www.centrumvelkaohrada.cz

Název zůstává -
vše ostatní se mění!
Otevřeno dle vládních nařízení.

Vyzkoušejte výdejní okénko!
objednávky na: +420 722 730 664

KADEŘNICTVÍ,
MASÁŽE, MAKE-UP

NOVÝ MAJITEL

NOVÝ TÝM

NOVÉ LEPŠÍ SLUŽBY

Jakmile to bude možné,
otevřeme pro Vás salon se spousty novinek!

Objednávky na: miamorsalon@email.cz,
tel.: +420 601 601 216


