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Vážení čtenáři,
sotva začal nový školní rok
a už aby rodiče zase přemý-
šleli nad budoucností svých
dětí. Přijímací zkoušky na
střední školy sice jsou až za
několik měsíců, pokud ale
chce te, aby se dítě na čtyř či
osmileté gymnázium nebo
jinou vybranou střední školu
dostalo, nenechte se dostat-
kem času zmýlit. Najděte po-
tomkovi kurzy, které mu
s pří pravou pomohou, a pře-
čtěte si, jak správně školu vy-

brat. Vybráno má necelých sedm stovek dětí, které chodí do
Základní školy Pod Marjánkou v Břevnově. Jazyková škola
tady funguje už šest desítek let, a i když to prý v historii
ško ly v podstatě nic neznamená, oslavovat tady budou.
Zváni jsou i bývalí učitelé a samozřejmě také žáci. A zvána
je veřejnost také na celou řadu zajímavých výstav, které se
v Praze 6 konají, třeba na Norbertově se představuje vila
Tugendhat nebo v Popmuseu na Břevnově Jonáš klub. Ten -
to měsíc se poprvé od zvolení mimořádně sešli zastupitelé
Prahy 6. Jednání svolaly opoziční strany. Čeho chtěly do-
sáhnout a jak se jim to podařilo?

Vaše Zuzana

INZERCE V6-1024
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Získejte
kompostér zdarma

Kzapůjčení nabízí Magistrát hlav-
ního města Prahy kompostéry.
Požádat si o něj mohou obyva-

telé Prahy 6 přes internetový formulář
na stránce www.odpadovecentrum.cz
nebo mohou vyplnit papírový formulář
a zaslat ho či osobně předat na přede-
psanou adresu.

Františka Fajtla
připomíná pomník

Generálporučíka Františka Fajtla
připomíná od října v Praze 6
pom ník, konkrétně v prostoru

„vokovického parku“ mezi ulicemi Vo-
kovická a K Červenému vrchu. Česko-
slovenský stíhací pilot bojující za druhé
světové války v řadách Royal Air Force
proti Německu, žil v domě číslo 14 ve
Vokovické ulici a v roce 2002 byl pro-
hlášen Čestným občanem Pra hy 6.
Fajtl byl po komunistickém převratu
propuštěn z armá dy, byl zatčen a bez
soudu na 1,5 roku vězněn v táboře nu-
cené práce na Mírově. V ro ce 1964 byl
částečně rehabilitován, plné rehabili-
tace se dočkal až po pádu komunismu,
kdy byl povýšen na generála. Je ho pa-
mátník byl vytvořen podle návrhu au -
torů Aleše Vyjídáka a Zdeňka Ruffera,
jde o siluetu letadla Spitfire o celkovém
rozpětí patnáct a délce dvanáct metrů. 

PŘ
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Ocenění Vynikající učitel obdržela de-
vítka učitelek ze základních a ma-
teřských škol v Praze 6. Odměněna

byla učitelka ZŠ Dědina Pavla Bejšáková,
vychovatelka ZŠ a MŠ Jana Amose Komen-
ského Len ka Fryjová, Dana Haaseová, kte -
rá působí jako učitelka na Fakultní MŠ, dá -
le byla oceněna Eva Haubertová, učitelka

ze ZŠ Norbertov, Milada Kvasničková, vy-
chovatelka ZŠ Pod Marjánkou, Eva Ně-
mecká, učitelka ZŠ Hanspaulka a MŠ Ko-
houtek, Eva Votavová, učitelka ZŠ a MŠ
A. Čermá ka, Lucie Nováková, učitelka ZŠ
a MŠ Petřiny – sever a Markéta Křížová,
učitelka ZŠ a MŠ Tomáše Garrigua Masa-
ryka.

Vynikající učitel
šesté městské části

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V6-1001

Do poloviny listopadu připomíná
břevnovské Popmuseum legendární
Jonáš klub. Ten původně jako Klub

spřízněných duší při divadle Semafor spo-
juje už padesát let příznivce divadla Sema-
for. Výstava v Popmuseu, které návštěvníci
najdou v břevnovském Kaštanu, potrvá do
18. listopadu. Oslavuje významné životní
jubileum, a to padesát let činnosti Jonáš
klubu. Příznivci divadla Semafor se začali
sdružovat od roku 1967 tehdy v rámci Klu -
bu spřízněných duší při divadle Semafor.

Jak už tomu za padesát let bývá, přichá-
zely časy dobré a špatné. Klub byl napří-
klad v době normalizace zakázán, proto se
stal součástí Českého fonoklubu s názvem
Jonáš klub. V roce 1986 byla však zasta-
vena činnost i tomuto subjektu, proto se
fandové Semaforu museli zase „stěhovat“,

a to pod křídla Svazarmu jako J-klub. Už
18. listopadu 1989 se klub připojil k vyhlá-
šené stávce divadel. Klub sdružuje přízniv -
ce legendárního Semaforu z celé republiky.
Desetkrát ročně pro ně vychází zpravodaj,
v němž se dozvědí všechny důležité infor-
mace o svém oblíbeném divadle, třeba vše
o plánovaných pořadech, ale i ohlasy členů,
program divadla Semafor a podrobnosti
o uváděných hrách. 

Ve zpravodaji publikoval například novi-
nář Radek John, kulturní redaktor Vladi-
mír Vlasák a další. Pod hlavičkou Jonáš klu -
bu ale také vycházely texty, například
Ji římu Suchému, dvojici Burian–Dědeček,
či Zdeňku Mahlerovi. Jonáš klub pořádá
pro své členy jednou za dva týdny klubové
večery, kdy jsou připraveny zajímavé be-
sedy a dvakrát ročně se koná velké setkání.

V takový krásný společnosti
na Břevnově
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Pohádky pro
šikovné ručičky

Dvakrát, 22. a 29. listopa du se bu -
de v dejvické pobočce knihov ny
konat výtvarné tvoření pro děti

a rodiče. Bude se číst a pracovat ve vý-
tvarné dílně. Začíná se v 11.00 hodin.

Jarmark
na Ořechovce

Předvánoční Jarmak na Ořechovce
se bude konat 26. listopadu od
10.00 hodin. Pořídit zde bude

možné krásné a originální dárky přímo
od výrobců nebo si je ve výtvarných díl-
ničkách vyrobit. Vybírat bude možné
třeba malovanou keramiku, drátované
dekorace, vitráže, dřevěná zvířátka.

Art for
Better Word

Výstava Art for Better Word po-
trvá do konce listopadu v galerii
Národní technické knihovny.

Otevřeno je zde vždy od úterý do neděle
od 10.00 do 18.00 hodin. Výstava je
pes trým koktejlem namíchaným ze
současné malby, novomediálního umě -
ní, postmoderní architektury, avant-
gardní grafiky a historické reklamy. 

5. rokem. Zajímá Vás aktuální prodejní cena Vaší nemo-

hodnoty.

INZERCE V6-1025

Novinku pro rodiče chystá šestá měst-
ská část. Dvaadevadesát dětských
hřišť by mělo být doplněno o mobilní

toalety. Pilotní projekt začne na pěti z nich.
V parku Maxe Van Der Stoela a hřišti na

Babě se připravuje výstavba pevných toalet
a umýváren. Ta ale přijde na tři až čtyři mi-
liony za jednu stavbu. Zakoupení mobilní
toalety od českého výrobce stojí podstatně
méně, zhruba 120 až 170 tisíc korun. Pro-
voz a údržba by navíc hradily poplatky za
použití toalety. Platilo by se textovou zprá-
vou, po jejímž odeslání by se záchod ote-
vřel, cena by byla do 10 korun. To by totiž
zamezilo tomu, aby byl prostor toalet zneu-
žíván třeba narkomany nebo lidmi bez do-
mova.

Výrobce poskytuje mobilní toalety s nad-
standardní výbavou, kromě umyvadla, to-
alety a pisoáru je wc plně vybaveno hygi-
enickými potřebami. Jde navíc o „chytrý“
záchod, který sám provozovateli nahlásí,

pokud například dojde mýdlo. Ve světě jsou
podobné mobilní toalety běžné, v rámci
Prahy bude šestka první, kdo s jejich zave-
dením přijde.

„Každý zná ty chvíle, kde se mu chce na
záchod a musí proto sbalit dítě a odejít
domů, lidé po nás mobilní toalety na veřej-
ných prostranství opakovaně chtějí. Zame-
zíme tím také častému znečišťování okolí
hřišť,“ míní radní Prahy 6 Roman Mejstřík
(ANO).

Objednavatel si navíc může vybrat de-
sign mobilní toalety. „Osobně dávám před-
nost modernímu a veselému polepu. Na-
opak pan starosta upřednostňuje styl retro
budky, který byl běžný někde na venkov-
ském dvorku,“ doplňuje Roman Mejstřík.

Jakému stylu dáváte přednost vy?A sou-
hlasíte s nápadem, aby každé šestkové dět-
ské hřiš tě mě lo mobilní wc? Hlasujte na
www.nas region.cz/praha nebo na face-
book.com/nasregion.

Mobilní záchody na dětská hřiště
Jak mají vypadat?
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Trvat bu dou práce na sil-
nici až do dru hé poloviny
listopadu. Nervy ztrácejí

nejen řidiči, ale i radnice šes té
městské části. Ta sice pokládku
tichého asfaltu urgovala na ma-
gistrátu už několik let, nesou-
hlasí ale s termínem, který byl
k opravám vybrán.

„V souvislosti se zprovozně-
ním tunelového komplexu
Blan ka došlo v Patočkově k vý-

raznému navýšení provozu,
z toho důvo du jsme jako jedno
z opatření požadovali instalaci
tichého asfaltu, který by ales-
poň částečně pro obyvatele ná-
růst provozu eliminoval. Dalo
by se sice říci – lepší poz ději než
nikdy, jistě se ale všichni shod -
ne me, že takto rozsáhlé omeze -
ní provozu by v prázd ni no vém
období bylo pro tisíce řidičů
mnohem přijatelnější,“ komen-

toval dopravní situaci starosta
šestky Ondřej Kolář (TOP 09).

Patočkova ulice je klíčová
tep na Prahy 6. Radnice proto
vy mýšlí, jak dopady uzavírky
zmírnit a také připomíná, že
podél Patočkové je několik pře-
chodů pro chodce, jeden přímo
u Základní školy J. A. Komen-
ského. Objevit by se na trase
mělo také dopravní značení,
které by řidičům pomohlo najít

Pozor na
uzavírky komunikací
Opravy jízdního pruhu na Patočkově ulici v Praze 6 komplikují
dopravu na Břevnově. Probíhá zde totiž oprava povrchu vozovky
a pokládka takzvaného tichého asfaltu. Auta mohou jezdit ve
směru z centra v jednom jízdním pruhu. S dopravním omezením
musejí řidiči počítat i na dalších místech Prahy 6.

místa, která mohou využít
k otočení do opačného směru.
Takzvaný tichý asfalt chrání
řadu silnic, má schopnost ztišit
hluk aut. Má ale i své odpůrce,
kteří upozorňují na to, že je ná-
kladný a potřebuje poměrně ná-
ročnou údržbu, ji nak o své
schopnosti přijde. Je totiž třeba
čistit póry silnice, kte ré zvuk
pohlcují, ale provozem se zaná-
šejí.

Pracuje se ale i na dalších
místech šestky. Do 8. listopadu
bude uzavřena ulice Na okraji
v úseku Čílova – Na Větrníku,
a to z důvodu její rekonstrukce,
dále je potom třeba až do 16.
listopadu třeba počítat s omeze-
ním v ulici Zavadilova v úseku
od ulice Velvarská k ulici Staro-
dejvická, kde probíhá obnova
vodovodního řadu.

Ve Vokovic ké ulici souvisí
omezení s výstavbou zvýšené
křižovatky ulic Vokovická x
K Červenému vrchu. Dočasné
mezení zde pla tí do 20. listo-
padu, týká se vždy jednoho jízd-
ního pruhu.

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá  
k normální plodnosti, reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu 
v krvi a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.

NO
VÁ

CEN
A

INZERCE V6-1021

Nabízí
 vedení účetnictví a daňové evidence pro firmy a OSVČ
 daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
 daňová optimalizace v mezích zákona
 přiznání k DPPO, DPFO, DPH, Silniční daně
 mzdové účetnictví a poradenství, personalistika
 účetní a finanční poradenství
 rekonstrukce účetnictví 
 zastupování na zdravotních pojišťovnách a PSSZ

Výhody
 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté praxi
a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující firmy
 daňové a finanční poradenství daňovým poradcem
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti a položkám
 přátelský, profesionální a spolehlivý přístup

INZERCE V6-1003

BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová



causa

ORCHESTR PRAGA SINFONIETTA  SBOR VOX PRAGAE 
SÓLISTÉ: LUDMILA VERNEROVÁ SOPRÁN  SYLVA ČMUGROVÁ ALT
ALEŠ BRISCEIN TENOR MILOŠ HORÁK BAS

DIRIGUJE MIRIAM NĚMCOVÁ 

2. 11. 2017 VE 20 HODIN 

KOSTEL CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
Wuchterlova 5, Praha 6 – Dejvice 

VSTUP VOLNÝ

STAROSTA ONDŘEJ KOLÁŘ 
A MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 
VÁS ZVOU NA KONCERT

INZERCE V6-1039

Devatenáct zastupitelů, tedy celá še-
stková opozice, požádala o svolání
mimořádného zastupitelstva. Šlo

o prv ní neplánované jednání za tři roky. Ko-
nalo se v polovině října, jen krátce poté, co
zastupitelé jednali na řádném zasedání.
Jednat chtěla opozice o rekonstrukci břev-
novské polikliniky, zahrádkářské osadě na
Jenerálce a domech v Šolínově ulici. Hlav-
ním bo dem ale bylo informování o aktivi-
tách městské společnosti SNEO. Opozice
poža duje, aby hospodaření společnosti po -
dléhalo kontrole finančního výboru.

„Aktivita obecní společnosti SNEO při
plánovaných akcích, jako je rekonstrukce

obecního domu Dejvická 4, výstavba v pro-
luce v ulici gen. Píky nebo bytová výstavba
na Dračkách je naprosto nedostatečná,“
uvedl předseda kontrolního výboru René
Pekárek (ČSSD). „Ačkoli zastupitelé měst-
ské části mají ze zákona nárok na infor-
mace od společností zřizovaných městskou
částí, společnost SNEO tuto zákonnou po-
vinnost neplní a zdá se, že porušuje i další
informační zákony,“ uvádí Petr Píša (SZ),
předseda zastupitelského klubu Strany ze-
lených. „Už tento samotný fakt vyvolává
po dezření,“ dodává.

„Bod, který byl navrhován na mimořád-
ném i řádném jednání zastupitelstva, se

Spor o mimořádné
jednání zastupitelstva
Za rok rozhodnou obyvatelé Prahy 6 o tom, kdo má vést
městskou část. Dvanáct měsíců před volbami se zastupitelé
začali obviňovat z toho, že volební kampaň už začala.

týkal informační povinnosti SNEA. Právní
výklady se různí, jde o to, zda SNEO má in-
formovat o všem stejně jako radnice nebo
jestli je vázáno obchodním tajemstvím.
Dokud nebudu mít ucelené informace, ne-
mohu rozhodnout, že SNEO zveřejní úplně
všechno, je to akciová společnost, která se
řídí zákonem o obchodních korporacích,“
uvedl starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

Mimořádné jednání zastupitelstva ale
nakonec ukončilo hlasování o programu. „V
Praze 6 tímto nadále trvá krizový stav, kdy
ani zastupitelé ani občané nemají infor-
mace o tom, jak radnice pracuje a co plánu -
je,“ komentoval situaci předseda ODS Pra -
ha 6 Jakub Stárek.

Koaliční politici se ale domnívají, že svo-
láním mimořádného jednání jen opozice
chtěla započít rok před volbami předvo-
lební kampaň. „Důvodně se obávám, že za-
hájením předvolební kampaně bude chod
úřadu městské části trochu paralyzován,
neboť opoziční strany budou mít snahu vše
blokovat, aby mohly tvrdit, že vedení MČ
Praha 6 nezvládáme,“ uvedl starosta Kolář.
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Kolegům bych doporučil
nastudovat jednací řád

Žádost o svolání mimořádného jednání
zastupitelstva Prahy 6 považuji za jedno-
značné zahájení předvolební kampaně opo-
zičních stran činných v Praze 6. Nemohu
při nejlepší vůli uvěřit tomu, že opozice
myslí vážně svá tvrzení o tom, že nemá in-
formace a nemůže s koalicí o věcech disku-
tovat. Dva týdny před mimořádným jednáním proběhlo zastupi-
telstvo řádné, kde byly na programu totožné body a diskutovalo
se o nich dlouze a dopodrobna.

Kolegům z opozice bych doporučil nastudovat jednací řád za-
stupitelstva a z něj vyplývající možnosti a pravidla diskuse a při-
jímání usnesení. Potom nebude docházet k podobným situacím.
Koalice diskusi neblokuje a nezakazuje, naopak – jsme nejtrans-
parentnější a nejotevřenější rada, která na radnici Prahy 6 kdy se-
děla.

Ondřej Kolář (TOP 09)

Požadavek na mimořádné
zastupitelstvo patří do demokracie

Myslím, že šlo především o součást před-
volebních akcí, která městskou část v dů-
sledku stála cca. 200 tis.Kč. Body, které by -
ly na programu, se řeší průběžně a opozice
to samozřejmě určitě ví. V některých na-
stolených tématech jsou naše názory s ni -
mi shodné. Příkladem je otázka zahrádkář-
ské kolonie Jenerálka, či autobusového spojení Prahy 5 a Pra hy 6
Strahovským tunelem. Otázkou zůstává, jak dosáhnout uspoko-
jivého řešení. Nicméně požadavek na mimořádné zastupitelstvo
patří do demokracie, a já to vnímám tak, že opozice dělá svou
práci.

Roman Mejstřík (ANO)

Radniční koalice
jadnání znemožnila

Řada významných investičních projektů
Prahy 6 dnes neprochází standardním
schvalováním na zastupitelstvu. Co víc, za-
stupitelstvo o nich ani nemá dostatečné in-
formace. Značnou část majetku Prahy 6
dnes totiž nespravuje sama radnice, nýbrž
její firma SNEO, a s. Zásadní investice, jako
např. prodej areálu pro bytovou výstavbu Na Dračkách za několik
set miliónů, se pak připravují za zavřenými dveřmi. Zelení jsou
přesvědčeni, že firma SNEO v těchto případech nedodržuje hned

několik zákonů týkajících se informační povinnosti veřejných sub-
jektů. Svolání mimořádného jednání zastupitelstva bylo proto mo-
tivováno snahou všech opozičních stran, aby se k těmto klíčovým
projektům mohl vyjádřit tento vrcholný orgán městské části. Rad-
niční koalice však jednání znemožnila tím, že neschválila program
zasedání.

Koalice TOP 09, ANO, STAN a KDU-ČSL tím ukázala, že se bojí
otevřeného jednání. Přestože představitelé těchto stran rádi mlu -
ví o demokracii a transparenci, ukazuje se, že od slov k činům je
to daleko.

Petr Píša (SZ)

Co mělo toto neužitečné
setkání znamenat

Jsou věci, které se dají pochopit jenom
v širším politickém kontextu. Období před
sněmovními volbami se pro strany opozice
jevilo natolik důležité, že cítíly potřebu vy-
volat mimořádné zasedání zastupitelstva.
A to i přesto, že se 21. září konalo řádné za-
stupitelstvo, které bylo přerušené a dopl -
něné o body, které tito zastupitelé požadovali. V pokračujícím za-
sedání 6.10. se tyto body  projednaly v plném rozsahu. Násled né
svolání mimořádného zastupitelstva proto mělo spíše demonstra-
tivní charakter a opakované projednávání stejných bodů pod růz-
nými záminkami nedávalo smysl. Proto nebyl program odhlaso-
ván a zastupitelé i občané se rozešli s rozpaky, co mělo toto
ne užitečné setkání znamenat.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Koalice znemožnila  
diskuzi

Spojená opozice (19 ze 45 zastupitelů)
vy volala mimořádné jednání zastupitelů
proto, že se přes veškeré žádosti nepodaři -
lo na řádných jednáních projednat a přij -
mout usnesení k naprosto klíčovým prob-
lémům. Jde především o řízení společnosti
SNEO jediným vlastníkem, reprezentova-
ným Radou MČ, zpožďující se rekonstrukci Polikliniky Pod Mar-
jánkou, zachování zahrádkářské osady na Jenerálce a stav využití
objektů v Šolínově ulici. Proto jsme navrhovali, aby zásadní roz-
hodnutí akciové společnosti SNEO, která spravuje obecní majetek,
byla schvalována zastupitelstvem.

Jedná se zejména o rozvojové projekty nové bytové výstavby
nebo velké rekonstrukce. Aktivita obecní společnosti SNEO při
plánovaných akcích, jako je rekonstrukce obecního domu Dejvic -
ká 4, výstavba krytého plaveckého bazénu na Petynce, výstavba
v proluce v ulici gen. Píky nebo bytová výstavba na Dračkách je na-

Mimořádné jednání zastupitelstva

šesté městské části
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prosto nedostatečná. V návrhu usnesení opozice požadovala, aby
hospodaření společnosti SNEO podléhalo kontrole finančního vý-
boru zastupitelstva. Radniční koalice však znemožnila diskuzi,
a tedy i přijetí jakéhokoliv usnesení ZMČ tím, že neschválila pro-
gram zasedání. 

René Pekárek (ČSSD)

Snažíme se vést dialog
o klíčových projektech

Tři roky se snažíme vést se současnou
koalicí vedenou TOP 09 dialog o klíčových
projektech v Praze 6. Nabízíme naše zku-
šenosti, odbornou pomoc, chceme spolu-
pracovat, podílet se na důležitých rozhod-
nutích, která přesahují volební období.
Odpovědí jsou nám jen úskoky, kličkování,
zatajování informací, které se dozvídáme oklikou nebo nám je ko-
alice poskytne pod sílícím tlakem opozice a veřejnosti. Proto mi-
mořádné zastupitelstvo. Opozici i lidem dochází trpělivost. Jen
koalice si z toho nic nedělá, mimořádné jednání rovnou ukončila
neschválením programu. Odmítla jednat o podpoře zahrádkářů
na Jenerálce. Smetla naši snahu ustavit komisi pro rekonstrukci
polikliniky složenou ze zástupců všech stran zastupitelstva, lé-
kařů a odborníků. Poliklinika chátrá, lékaři pracují v nejistotě
a z radnice stále slyšíme, jak je vše v nejlepším pořádku. Myslím
si, že není.

Jakub Stárek (ODS)

Ohlédnutí za mimořádným
(ne)jednáním zastupitelstva

V zastupitelstvu MČ Praha 6 stále více
vázne komunikace mezi vládnoucí koalicí
a opozičními zastupiteli. Koalice odmítá
vést debatu o naléhavých problémech Pra -
hy 6 a řeší je buď pomalu, nebo vůbec. Patří
k nim extrémní dopravní zatížení a nedo-
statečná opatření na ochranu obyvatel Pra -
hy 6 po zprovoznění tunelového komplexu

Blanka. Cítil jsem se osamocený, když jsem v zastupitelstvu hl. m.
Prahy opakovaně požadoval zveřejnění měření na webu, zeleň na
Malovanku, keře do středového pásu, či tichý asfalt do Patočkovy
ulice. Vedení radnice činí nevratné kroky, jako je likvidace obě-
žného výtahu polikliniky v Břevnově, neprovádí naléhavé opravy
budovy a v potřebné míře nekomunikuje s lékaři. Celá řada velmi
vážných otázek vzniká i v souvislosti s hospodařením a nakládá-
ním s majetkem.

To byla jen část důvodů, proč zastupitelé KSČM, ODS, ČSSD
a SZ vyvolali mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 6. Po-
važuji za aroganci moci, že vládnoucí koalice program navržený
opozičními zastupiteli nepodpořila a jednání zastupitelstva tak po
rozpravě o programu skončilo.

Ivan Hrůza (KSČM)

Triky
opozice

Právo opozice vyvolat mimořádné zastu-
pitelstvo je demokratickou pojistkou, jak
i proti většině prosadit, že se žhavé téma
veřejně projedná. Bohužel tentokrát o to -
hle vůbec nešlo. Už na předchozím jednání
totiž koalice v rámci otevřené politiky zcela
vyhověla opozici, a o sporných bodech
umož nila desetihodinovou (!) diskusi v přímém přenosu. Na závěr
se starosta ještě zeptal, zda je k projednání ještě něco. Opozice ale
přesto ihned požádala o další - mimořádné jednání, s prakticky
stejnými body.

Načasované zrovna před volby. Znovu hospodaření SNEO, za-
hrádkářská kolonie Jenerálka,  poliklinika Pod Marjánkou, cen-
trum Šolínova. Znovu deset hodin. Prostě předvolební mítink za
obecní peníze. Falešné bylo tvrzení, že jen tak lze předkládat usne-
sení.

Trapné byly i podvody opozičních řečníků, jak obejít zákaz řeč-
nit při schválení programu už přímo o samotném obsahu: na závěr
plamenné řeči k obsahu jakoby navrhnu změnu slovíčka v názvu
bodu. Triky nehodné tradičně vysoké kultury jednání zastupitel-
stva Prahy 6.

Oldřich Kužílek (STAN)

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Listopadové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.
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„Žil jsem závoděním čtyřiadvacet
let, čtrnáct sezón profesionálně.
Nebyl to jen můj život, ale i mojí

manželky Soni, všechno jsme to prožívali
spolu, naplňovalo nás to, pohltilo nás to.
Mě li jsme štěstí na lidi, hromadu přátel,
sponzorů, pořadatelů závodů. Slzavé to by -
lo, nebudu lhát,“ popisuje Jiří Ježek svůj
poslední, rozlučkový rok na kole.

●Ukončil jste kariéru, bylo to těžké roz-
hodnutí?

Úplně těžké to nebylo, protože vzhledem
k věku bylo nabíledni, že konec kariéry pro-
stě přijít musí. Navíc musím připomenout,
že jsem před třemi lety měl vážný úraz při
závodech, ten kariéru málem ukončil ze
dne na den. Ale dokázal jsem se ještě na tři
roky vrátit a konec kariéry jsme s mým tý -
mem naplánovali tak, že pokud se mi po-
daří nominovat na hry v Riu, pokusím se
připravit co nejlépe a letošní rok pojmu
jako rok rozlučkový. Letošní sezonu jsem
věnoval fanouškům a všem, kteří mě celou
dobu podporovali, fandili mi. Nejezdil jsem
ve stresu, vybíral jsem si závody, které
jsem měl rád a pomaličku se loučil. Byl to
fajn rok, odcházím s radostí a úsměvem.
● Bylo vám smutno?

Samozřejmě že bylo, byly to emotivní
chví le. Žil jsem závoděním čtyřiadvacet let,
čtrnáct sezon profesionálně. Nebyl to jen
můj život, ale i život mojí manželky Soni.
Všechno jsme to prožívali spolu, naplňo-
valo nás to, pohltilo nás to. Měli jsme štěstí
na lidi, hromadu přátel, sponzorů, pořada-
telů závodů. Slzavé to bylo, nebudu lhát.
Nedávno jsem se loučil v Plzni, jezdil jsem
tady po celou svou kariéru a když jsem na-

posledy projížděl špalírem závodníků, mu -
sel jsem si nasadit brýle, protože mi tekly
slzy… 
● Co vám bude chybět nejvíc?

Hodně mi bude chybět, a bojím se toho,
taková to zodpovědnost za výsledek v zá-
vodě. Na kole pochopitelně budu jezdit dál,
ale už to nebude s cílem vyhrát. Tlak na vý-
sledek jsem špatně nesl, ale zároveň mě
hrozně nabíjel a když jsem uspěl, bylo to
krásné naplnění, sdílená radost moje
a všech okolo. Teď bude těžší dělat ostat-
ním radost, budu si v životě hledat jinou
roli, kde výsledek nebude permanentně
jasný.
● A co vám chybět určitě nebude?

Určitě mi nebude chybět ta těžká trénin-
ková práce, závodní stres, cestování. Ono
to působí strašně lukrativně a zajímavě, že
si jezdím po světě. A bylo to hezký a já si
strašně vážím toho, že jsem díky cyklistice
poznal obrovský kus světa. Ale upřímně ře-
čeno, je to také dost únavné. Pořád jsme se
se ženou balili, chystali kola, napůl jsme
žili na cestě. 
● Kam vás kolo zaválo nejdál?

Asi do Austrálie, se Soňou jsme tam jez-
dili čtrnáct let každý rok na zimu na měsíc
i na dva, protože v Evropě to v zimních mě-
sících na trénování moc není. Máme tam
přátele, cyklistickou komunitu. Byly to
krás né měsíce a vždy jsem tam natrénoval
maximum na celé jaro. Navíc pro Soňu to
byly snad jediné chvíle, kdy si mohla odpo-
činout, má tam kamarádky. 
● Je Austrálie cyklistický ráj?

Austrálie určitě ano, ale ještě větší ráj je
Mallorca. Tam je to pro závodníky dobré
v tom, že v zimě je tam slušné počasí, je to

relativně blízko a cyklistikou tam žijí. Je
tam perfektní infrastruktura, hotely mají
zázemí pro kola a většina profesionálních
týmů toho využívá. A fanoušci cyklistiky si
zase užívají to, že číhají na cyklistické špič -
ky a jezdí s nimi. Je to tam strašně fajn.
Tam a do Austrálie se určitě budeme vracet.
● Co budete teď dělat?

Sportu se pochopitelně nevzdáme. Do-
mluvil jsem se na Dukle, že pomůžu s tré-
nováním mladých závodníků. Zkušenosti,
které platily pro mě, můžou určitě platit
i pro ostatní. Zůstanu díky tomu poblíž
všech kamarádů na Dukle. Ale to bude jen
část mého nového života. Plánuji spoluprá -
ci s firmami, s kterými jsem spolupracoval
po celou profesionální kariéru, protože
zkušenosti na vývoji kol nebo spor tovního
oblečení, výživy, které „moje“ firmy vyrá-
bějí, je třeba zúročit. Těším se, že budu mít
energii pomoci těm, kteří pomáhali mně.
Popravdě řečeno mám toho naplánováno
to lik, že spíš nevím, jak to všechno stihnu.
Ošidit nechci ani charitativní projekty, za-
měřuji se na podporu hendikepovaným dě -
tem, lidem, kteří se chtějí po úraze vrátit
ke sportu. Vždy jsme se tomu se Soňou vě-
novali, ale já na to nikdy neměl dost času,
teď ho snad mít budu. Žít budeme stejně,
ale těch pět hodin, které jsem denně věno-
val trénování, budu věnovat něčemu jiné -
mu. Ale na kolo budu sedat dál, protože
tělo to bude chtít. 
● Kolo tedy zůstane vaší součástí…

Určitě ano. Soňa jezdí na kole také ráda
a já jí hodně dlouho slibuju, že budu jezdit
s ní. Baví mě to, mám radost, když vidím,
že ji to těší. Budeme jezdit spolu, dlužím jí
to.

Jiří Ježek:
Splnil jsem si dětský sen

Před třemi lety to vypadalo, že Jiří Ježek, šestinásobný
paralympijský vítěz a mistr světa a nejúspěšnější cyklista
paralympijské historie, nedobrovolně ukončí cyklistickou
kariéru. Celý svět sledoval jeho boj o život poté, co se
v Americe těžce zranil po pádu při hromadném cílovém
spurtu. Jiří ale tehdy vybojoval nejenom život, ale i další
tři závodní roky. Teď jeho profesionální sportovní kariéra
skončila. 
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● Jaký vás napadne nejsilněj -
ší moment kariéry?

Těch je hodně a upřímně sa-
mozřejmě pro každého spor-
tovce jsou nejsilnější momenty
vítězství, to jsou chvíle, kdy člo-
věk ví, že něco dokázal. Para-
lympijské medaile, titul mistra
světa, to jsou okamžiky, které si
pamatuji do detailů, stupně
vítě zů, když koukám do davu
svých blízkých, kteří zpívají
hym nu. Na to se zapomenout
nedá. A samozřejmě nemůžu
za pomenout na rok 2013, kdy
jsem jako první hendikepovaný
cyklista dostal možnost jet ča-
sovku Tour de France. Když
jsem stál na startovní bráně
a čtyřicet tisíc lidí čekalo na prv-
ního závodníka, kterým jsem
byl já, všichni věděli, proč to
jsem já, co mám za sebou… To
byla nádherná odměna za
všech no. Tour de France je pro
cyklistu nejvíc a mě by v životě
nenapadlo, že se jí někdy „do-
tknu“. To byl velmi silný mo-
ment…
● Ale byly i šílené chvíle, tře -
ba zmiňovaný úraz v USA
před třemi lety…

Cyklistika je riziková, jede se
rychle, blízko u sebe, nejsme
nijak chráněni, každá chyba
znamená pád a ten může skon-
čit zraněním. Měl jsem během
kariéry velké štěstí a asi i proto
byla tak úspěšná, vyhýbaly se
mi velké úrazy. A tenhle jeden
pád na mistrovství světa v roce
2014 byl málem fatální, tam
jsem na té silnici téměř zemřel.
Přišel jsem o žebra, o část plíce,
polovinu svalu na hrudníku,
měl jsem komplikovaně zlome-
nou ruku, zlomený nos a tak
dále. Hned po operaci mi řekli,
že už se do špičkové formy ne-
vrátím. Ale já chtěl zpátky zá-
vodit, nechtěl jsem skončit v kr -
vi na zemi v Americe. Povedlo
se mi vrátit a bylo to dobře, sice
jsem už poslední sezony nepro-
žil jako šampion, ale zjistil
jsem, že lidem, kteří mi fandili
to bylo úplně jedno. Nikdo mě
neopustil, všichni se radovali
z každého zlepšení. 
● Když jste se tehdy konečně
vzbudil na nemocniční poste -
li, napa dlo vás: Tohle je ko -
nec…?

Samozřejmě že ano. Byl jsem
dva dny v umělém spánku a ty -
hle dva dny musely být straš né
pro Soňu, která tam byla se
mnou. Otevřel jsem oči, nemohl
mluvit a Soňa u mě stála, hladi -
la mě a říkala mi, že se vrátím.
Já kroutil očima, že nechci. Ale
jakmile se tělo začalo uz dra vo -
vat, otrnulo mi a měl jsem vůli
a chuť zase na sobě pracovat. 
● Bál jste se znovu sednout
na kolo?

Bál a hodně. Měl jsem strach
sjet kopec, říkal jsem si, že to je
konec, že to nedám. Ale nako-
nec to zmizelo. Už jsem ale ne-
riskoval, byly závody, kde šla
skupina do spurtu a já vycou-
val. Slíbil jsem Soně, že risko-
vat už nebudu...
● Vaše žena si rozhodně za-
slouží velký obdiv…

Musí mít svatozář, a nejen za
ten úraz. Moc dobře vím, jak se
o mě ty poslední tři roky bála
v každém závodě. Asi si teď od-
dechne. Ale neobdivuji ji jen za
to. Když jsme se rozhodovali,
zda se zkusím sportu věnovat
profesionálně, bylo na světě
hendikepovaných profesionálů
asi pět, v Česku ani jeden. Soňa
mě podpořila, vzdala se všeho,
abych si já mohl splnit sen a být
profesionální sportovec. Straš -
ně jí děkuju, bez ní bych nikdy
ničeho nedosáhl, stála po mém
boku a má můj obrovský ob div. 
●Máte za sebou čtyřiadvacet
let na kole, jaká to byla léta?

To špatný, všechny ty úrazy,
to jsem už dávno zapomněl.
Byly to nádherný roky, byl to
můj splněný dětský sen. Ještě,
než jsem přišel v jedenácti le-
tech o nohu, vysnil jsem si, že
bych chtěl být úspěšný fotba-
lista. Po úraze mi bylo jasné, že
sportovní sen se nesplní, ale on
se splnil! Moje úspěchy, to že
jsem se stal historicky nejlep-
ším na světě, o tom jsem vážně
nesnil. 
● Povedlo by se vám takhle
uspět i ve fotbale?

Popravdě? Těžko. Ve fotbale
bych se neprosadil, hrál jsem za
žáčky Sparty, ale nepatřil jsem
k nejlepším, spíš jsem byl pod-
průměrný. Navíc mě až úraz
naučil na sobě makat. Chtěl
jsem zpáky do školy mezi ka-

marády, musel jsem se rychle
naučit chodit na protéze, ne-
chtěl jsem opakovat ročník
a při jít o svou partu. Tohle asi
stálo za mojí vůlí, která mi v ka-
riéře pomo hla. Úraz byl pro mě
velká ško la...
● Kdo to nezažije, nepocho -
pí… Mohlo by se zdát, že jste
nepřízeň osudu překonal do-
cela snadno…

Je to relativní. Zdravému člo-
věku přijde to, že jsem přišel
o nohu jako kluk, jako strašný
zásah do života, jako fatální
věc. Ale když já si stoupnu ve -
dle někoho, kdo je upoután na
invalidní vozík, nefungují mu
ruce, cítím se zdravý a je mi
trapné mluvit o tom, že mám
nějaký hendikep. I člověk na vo-
zíku ale dokáže žít aktivně a já
je strašně obdivuju, jako zdravý
člověk obdivuje mě, že umím
žít se svým hendikepem. A na -
víc ono je něco jiného vyrovnat
se s úrazem v jedenácti letech,

než v dospělosti. Jsem přesvěd-
čen o tom, že lidé mají v sobě
touhu žít za všech okolností,
ale v dospělosti tuhle vůli tro-
chu ztrácíme. Já neřešil, že ne -
mám nohu, ale že chci zpát ky
do svého života, že se všech no
naučím, hlavně chci žít. To, že
jsem chtěl být sportovec, mi asi
dalo sílu to překonat. Hned
jsem s protézou zkoušel, co mi
jde a po pár měsících jsem zjis-
til, že můžu dělat všechno. To
mi strašně moc pomohlo, při-
znávám, že jsem byl křehký, se-
bevědomí jsem měl nabourané
a tohle mě nakoplo. Zjistil jsem,
že úraz mě v ničem omezovat
nebude a měl jsem vyhráno. Ale
taky mi velmi pomohla moje
máma. Je to velmi silná ženská.
Ona byla tím, kdo mi ukázal, že
se nic nestalo. Přišla za mnou
poprvé do nemocnice a já na ní
neviděl jediný slabý moment,
hned mi řekla, že to zvládneme
a já jí věřil.
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osobnost Prahy 6

SOLNÉ JESKYNI DAKAR

Kladenská 19/562
Praha 6 - Vokovice 
cca 200 metr  od 
STANICE METRA BO ISLAVKA

pot ebné informace naleznete na

www.solnajeskyne.wz.cz

email:solnajeskyne@email.cz

Trápí Vás asté nachlazení? Trpíte na 
ch ipky?  Jste asto vy erpaní? Trápí Vás 
ekzém nebo lupenka? P ij te si posílit imunitu 
a doplnit energii do naší solné jeskyn !      
K dispozici jsou i hra ky pro Vaše d ti. 

Nejen že Vám nabízíme vstup do solné jeskyn . 

Máme pro Vás také spousty dopl kového prodeje od   
kuchy ské jídelní a koupelové soli z Himálají až po 
solné svícny, lampy, p írodní kosmetiku a bio 
ko ení.To vše za skv lé ceny. Ideální dárky pro 
rodinu a známé, které pot ší každého.

10% sleva na vstup do solné jeskyn

                   po p edložení tohoto lánku

tel.: 724 997 968 / 235 361 697

NOVÍ MAJITELÉ VÁS RÁDI P IVÍTAJÍ 
V NOV  ZREKONSTRUOVANÉ 

INZERCE V6-1017

Divadelní 
       Listopad
02. 11. 2017 ČTVRTEK 19:00 - 21:00
Divadlo se Světlanou Nálepkovou:  

Milovat k smrti

16. 11. 2017 ČTVRTEK 19:00 - 21:00
Divadlo s Michaelou Dolinovou:  

Už zase miluju!

30. 11. 2017 ČTVRTEK 19:00 - 21:00
Divadlo s Michaelou Kuklovou:  

Ani za milión! 

Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy
www.kdbilahora.cz

INZERCE V6-1012

● Před pár lety jste napsal
kni hu, jmenuje se Frajer. Ne -
ní čas na další díl?

Ne, už ne prosím! Popsal
jsem autobiografický příběh,
svo ji sportovní a životní pouť
před téměř deseti lety. Předloni
vyšlo druhé vydání doplněné
o dvě výhry na paralympiádě
a o úraz v Americe. Mě těší, že
se kniha líbí, že snad někoho in-

spirovala, ale závěr kariéry je
pro mě a mé blízké, není důvod
psát dál…
● Mluvil jste o tom, že Mal-
lorca je ráj pro cyklisty, ale
jak je na tom Praha 6? Žijete
tady dlouho, musíte ji mít
projetou křížem krážem…

Neumím si představit, že
bych žil jinde než v Bubenči. Já
se tady narodil a žiju tady celý

život. Strašně mě těší, že kama-
rádi říkají, že je to nejhezčí
a nejlepší část Prahy. A z pohle -
du sportovce je to také skvělé
místo, máme tady hodně vel-
kých parků, možnost rychle od -
jet z Prahy po cyklostezce. Nej-

častěji jezdím na Kladensko,
anebo přes Vypich na Rudnou
a na Karlštejn. Chybí mi asi jen
větší sepětí s přírodou, ale
spous ta místních kaváren a hos -
půdek, kde se dá posedět venku,
mi to naštěstí vynahrazuje.



13www.vase6.cz

školství
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Lucie Borhyová, hvězdná moderátor -
ka televize No va, si do Fíčka přinesla
Hru bínův Špalíček veršů a pohádek.

Zajímavé je, že vždy zároveň představí
svou nejmilejší knížku i jeden zástupce
školky. Po chvilce čtení básniček a vyprá-
vění s Luckou odvážně předstoupila před
děti čtyřle tá El  linka Kullová a povídala
o Led ovém království, knížce, jejíž příběh
vypráví i stejnojmenný animovaný film
a kterou jí koupila maminka. 

„Ve Fíčku chceme, aby si děti už od ma-
lička zamilovaly kníž ky. Je to jedna z věcí,

která v dnešním rychlém světě počítačů bo-
hužel mizí. Přitom je pro děti tak důležitá,
protože jim mimo jiné i pomáhá rozvíjet
fantazii a soustředění,“ vysvětlila hlavní
záměr nového projektu Jana Bícová, ředi-
telka mateřské školky Fíček. V zá ří v rámci
projektu „Čtení pod Hvězdou“ přijela do
Hos tivice Lucka Borhyová, v říjnu pak bu -
de číst Marek Ždánský, bývalý ošetřovatel
goril z pražské ZOO. Ve své knížce Gorilí
táta popisuje mimo jiné i záchranu tehdy
malé Moji, která spadla do vodního pří-
kopu. „Tentokrát to bude výjimka, protože

Lucie Borhyová četla dětem
v hostivické školce Fíček
Hostivická školka Fíček
zavedla od nového roku
unikátní projekt, který má
v dětech podporovat lásku
ke knížkám a čtení. „Čtení
pod hvězdou“ přináší každý
měsíc jednu zajímavou
osobnost, která stráví ve
Fíčku odpoledne a přečte
dětem, jejich sourozencům
i rodičům kousek ze své
oblíbené dětské knížky.

Marek bude předčítat ze své knížky. Dětem
jsme už z ní ve Fíčku četly, takže se těší, že
některé příhody uslyší přímo od hlavního
hrdiny,“ dodává ma jitelka. 

„Každý měsíc u nás přivítá me po Lucce
a Markovi někoho osobitého, výjimečného
nebo inspirativního. O příštích návštěvách
teď jednáme například s reportérem Hon-
zou Tunou a nebo s hudebníkem Ondrou G.
Brzobohatým. Děti i rodiče jsou z nového
projektu nadšeni a já věřím, že se to na
nich v tom nejlepším slova smyslu pode-
píše,“ zdůrazňuje Žaneta Pilařová. 

Lucie Borhyová
s dětmi z Fíčka

Majitelka Fíčka Žaneta Pilařová
s Ellinkou Kullovou

Cena školného
na 3 dny v týdnu 6 300,-
na 5 dnů v týdnu 7 600,-

V případě zájmu o prohlídku volejte:
Žaneta Pilařová – majitelka

+420 602 172 287
www.msficek.cz

Mateřská školka Fíček
v Hostivici

Pro veselé a spokojené děti
už od dvou let

Jen 13 minut z Vypichu
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stomatologie

MUDr. Sylva Stejskalová
■ Poskytované služby – dentální hygiena, sto-
matologie, ortodoncie, bělení zubů
■ Smluvní zdravotní pojišťovny – VZP, OZP,
ZPŠ, VoZP, RBZP, CPZP, Cigna direct billing,
BUPA.

Registrujeme nové pacienty
Adresa :

náměstí Interbrigády 4, Praha 6, 160 00
tel.:  +420 606 659 746

e-mail: info@orthopoint.cz,
web: www.orthopoint.cz
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„Mám skutečné štěstí, že mohu dělat práci, která mne baví.
Každodenní kontakt s mými pacienty mne neustále utvrzuje
v tom, že kvalitně provedené stomatologické ošetření a správná
ústní hygiena zlepšují kvalitu života, a to jak v osobní, tak
i profesní sféře.“ MUDr. Sylva Stejskalová

Zubní kaz je především in-
fekční onemocnění, za
kte ré je zodpovědný zub -

ní plak – tenká, někdy až velmi
silná (záleží na čase bez po -
všim nutí) vrstva lepivé, na do -
tek jazykem drsné hmoty, která
pokrývá zub.

Plak obsahuje množ ství ba-
kterií, které lidskému tělu ško dí,
vyvolávají obrannou zánětlivou
reakci těla a způsobují i dal ší
komplikace. Spoustě komplika -
cí, které vznikají v ús tech – přes
krvácení dásní, nepříliš svě ží
dech, zubní kazy, vikla vosti zu -
bů až po paradontózu a vypadá-
vání zubů, lze preven cí a doko-
nalou péčí předejít.

Dentální hygiena je dnes už
běžný pojem, který většina lidí
zná, ale ne úplně každý tuší, co
vše si pod tím představit a jak

velkou důležitost přiřadit úko-
nům, které obnáší. Dentální
hygi enistka – není ani lékař, ani
sestřička, ani nevyrábí zubní
protézy. Je profesionálem, kte -
rý ukazuje, jak předcházet pro -
blémům v ústech.

Většinou se k ní člověk dosta -
ne na doporučení zubního léka -
ře, který v puse objevil ká men
nebo zá nět dásní, nebo z vlast-
ního záj mu o správnou péči
o zu by. 

Samostatným tématem je
úst ní hygiena u pacientů s fix-
ními rovnátky, kdy je potřeba
naučit se pracovat s různými
typy pomůcek.

Svým pacientům doporučuji
dentální hygienu v průměru
dva krát za rok. S frekvencí ná -
vštěv Vám ráda jistě poradí
den tální hygienistka.

Jak zabránit
vzniku zubního kazu 
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INZERCE V6-1013

Výstava „Protiklady“ je po-
stavena ze sbírek Galerie
MIRO. Tato galerie sídlí

v kostele sv. Rocha, na nádvoří
Strahovského kláštera.

Třicet let sběratelské činnos -
ti umožnilo galerii představit
část svých sbírek. Protiklady
a kontrasty ukazují nepřeber-
nou pestrost současného vý-
tvarného umění. Přes tuto pest-
rost nabízí jeden jednoticí pr vek
– a tím je kvalita. 

Galerie MIRO přináší již roky
do Prahy kvalitní mezinárodní
umění, a tak je kromě domá-
cích na výstavě zastoupeno
množ ství umělců z Východu
i Západu. Přestože protiklad-
nost je tématem, některé části
bývalého kostela spolu souzní

a jsou protikladem přímo k pro-
tější stěně. A tak je levá stěna
bližší abstrahovaným tématům
proti stěně pravé, s převahou fi-
gurálních motivů. 

V místě, kde bývá hlavní oltář
ovládá prostor něžná a tajemná
„Madona“ od Martina Šárovce.
Nejasná fyzičnost těla nazna-
čená rozpuštěnými skvrnami
vytváří spíše než tělo a oděv ab-
straktní prostor. Z obrazu tak
vystupuje jasněji jen tvář a sva-
tozář. Kontrastem, rozhodně
ostrým, je zde na bocích čtve-
řice poslanců od Zdeňka Šorfa
– čtveřice obrazů, kde každý
poslanec má podobu psa v ob-
leku. Popisná přesnost působí
naprosto surreálně. Šorf miluje
estetiku surrealismu, což se

mj. projevuje v obrazech zvířat
s lidskými rysy atd. Tím do -
sahu je alegorických hodnot,
něk dy až pohádkového rázu.
Kriticky reaguje na etické prob-
lémy civilizace a chce zdůraznit
zlidštění prostředí života.

Při vstupu do galerie visí
velký obraz od Felixe Rehfelda,
který se jeví v dokonalé symbi-
óze s manýrismem a barokní
architekturou kostela sv. Ro -
cha. A to zejména proto, že jeho
koncepce vychází přímo z pro-
storu kostela. Rehfeld totiž
před třemi lety zde vytvořil tzv.
„Rochův cyklus“, dvanáct lesk-
lých reliéfů a lakovaných ob-
razů, které důmyslně zachycují
světlo a proměnlivý prostor
kostela.

Protiklady
Výstava v Galerii MIRO

Zdeněk Šorf (*1965, Česká re-
publika) Člen parlamentu I. /
Member of Parliament I, 1993
olej na plátně / oil on canvas
60,5 x 50 cm

Joachim Elzmann (*1953, Ně-
mecko), „O“, 2007, kombino-
vaná technika / mixed media
100 x 150 cm
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„Milan Beránek vytvo-
řil mnoho děl velmi
kvalitních, často

iro nických vůči vládě jedné
stra ny, takže by byla velká ško -
da, aby on i jeho práce upa dli
v zapomnění. Mým cílem je jeho
dílo nejen důstojně prezento-
vat, ale dostat ho i mezi sbě ra -
tele a do galerií,“ řekl autor
výsta vy Tomáš Hejtmánek. Vý-
stava je instalována v ateliéru
a v přízemí domu. Jedna z míst-
ností připomíná i část umělcova
bytu. Zařízena je podobně jako
pokoj v paneláku, kde Milan Be-
ránek žil a pracoval. 

Vedle toho v galerii návštěv-
níci uvidí i básně, dobové fotky
a nově natočený filmový doku-
ment. Výstava je k vidění denně
od 10.00 do 18.00 hodin, vý -
jim kou je jen den státního svát -
ku 28. října. Návštěva galerie je
zároveň ojedinělou příležitostí
k návštěvě bubenečské vily ze
17. století, kde sídlí galerie
a auk ční dům.

Nezbývalo přitom málo a Be-
ránkovy plastiky, kolorované
objekty i asambláže ze dřeva by
skončily v kontejneru. Právě
Tomáš Hejtmánek je zachránil
krátce před stěhováním Milana

Osm desítek let
čekání na výstavu
Jednaosmdesát let musel čekat sochař
Milan Beránek na svoji samostatnou
výstavu. Dočkal se a veřejnost se s jeho
prací může do 5. listopadu seznamovat
v galerii Arthouse Hejtmánek. Výstava se
jmenuje „Z nenávratna na výstavu“.

Milan Beránek se svým autoportrétem. V pozadí Stroj pro di-
sidenty II a III z konce 70 let.

Beránkova díla poprvé na výstavě.

Beránka z jeho třípokojového
bytu. V díle Milana Beránka, vý-
tvarníka, sochaře a signatáře
Charty 77 se odráží vliv Mar -
cela Duchampa a Henryho Mo-
orea, ale i Karla Nepraše, Zbyň -
ka Sekala nebo Libora Fáry. 

Tradičním materiálem v Be-
ránkově tvorbě je jednak so-
chařská plastelína, zachycoval
biblická témata nebo citové sta -
vy, zápasy či splynutí, jednak
tvořil objekty sestavené pře-
vážně z nalezených věcí. Ná zev
díla pak většinou vtipně podtr-
hoval zvolený námět, i co by sar-
kastická odpověď na soudobou

politickou situaci. Básním se
Beránek věnoval celý život, na-
psal jak milostné, tak i takové,
které reagují na společenské
dění. 

„Líbit se moje tvorba nemá
a ani nechce. Porozumění
a spříz nění je mou snahou. Hle-
dám a poznávám, snažím se po-
chopit a mám obavu o život svůj
i život ostatních. Každého, kdo
vědomě, bez viny, je dobrý nebo
zlý s vlastním osudem, který
přetváří dle svých schopností,
a světla, za kterým v životě
jde,“ poznamenal si Milan Berá-
nek o své tvorbě v srpnu 1984.

Milan Beránek na archivním snímku.
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rozhovor

●TOP 09 prošla do sněmovny horko těž -
ko, proč?

Je to jednoduché, TOP 09 nedokázala vo-
ličům nabídnout pozitivní témata a celou
kampaň jela monotematicky v duchu „an-
tibabiš“. A ukázalo se, že kromě skalního
jádra to už nikoho nezajímá. Spoustu lidí
to naopak naštvalo a odradilo. Dokládá to
podle mého názoru i úspěch Pirátů, pro-
tože spousta lidí, kteří by jinak volili TOP
09, byla otrávená a volila takto. V komu-
nále nemůžeme hrát na to, že Babiš je zlo,
i když si to můžeme myslet. Musíme nabíd-
nout voličům pozitivní témata a řešení kon-
krétních problémů, které se týkají Prahy 6.
Umět ty problémy pojmenovat, nabídnout
řešení, nabídnout vizi, kam se má městská
část posunout.
●Hnutí ANO je váš koaliční partner, bu-
dete se proti němu vymezovat?

Kdybychom jeli kampaň „antiano“, tak
by si asi lidé ťukali na hlavu a říkali si, že
jsme s nimi čtyři roky v koalici a najednou
říkáme, že to je největší zlo. Neříkám, že
hnutí ANO je něco, co by mi absolutně vy-
hovovalo, ale myslím si, že se s těmi lidmi
pracovat dá. Ale jedním dechem musím
dodat, že si asi jen těžko dovedu představit,
že bych další čtyři roky vydržel v koalici
s hnutím ANO v takovém složení, jako do-
posud. Ale koalice vznikají až po volbách,
teď je opravdu brzy.
● Zkusili byste to znovu se zelenými?
V koalici jste je měli, pak jste se rozešli…

Říká se „nikdy neříkej nikdy“, ale vždy
záleží na lidech, o nich je komunální poli-
tika. Záleží, s kým půjdou strany do voleb,
koho nabídnou jako radní a tak dále. Nerad
bych opakoval chyby, které jsme udělali,

a ohrožoval Prahu 6 tím, že se tady bude
rozpadat koalice a nedej bože to ohrozí
chod úřadu.
●Výsledky voleb ukazují, že na šestce si
TOP 09 pohoršila. První tady byli Piráti,
druhé ANO, až třetí TOP 09...

Dokazuje to, že lidé rozdali hodně pro-
testních hlasů. Nedokázali jsme na svoji
stranu strhnout lidi. Pro mě to znamená,
že musíme „zamakat“ na tom, abychom
nabídli kvalitní osobnosti, uměli pojmeno-
vat témata a uměli problémy řešit. Nemys-
lím si, že Piráti v komunálních volbách udě-
lají takový výsledek, jako udělali teď, ale je
třeba s nimi počítat jako se silou, která bu -
de promlouvat do veřejného dění. Výsledky
pro mě nejsou potěšující, jsme sice na stup-
ních vítězů, ale spokojen nejsem.
●Miroslav Kalousek v čele stra ny končí.
Koho byste rád vi děl na jeho místě?

Osobnost, která dokáže TOP 09 spojit
a posunout ji jinam, než je výsledek těsně
nad pětiprocentní hranicí, která je nutná
pro vstup do sněmovny. Osobnost, která je
výrazná, která nebude působit na lidi jako
červený hadr na býka, osobnost, která je
i není kontroverzní, to znamená, že nemu -
sí být kontroverzní v negativním slova smy -
slu, ale politik, který nevyvolává kontro-
verzi jako by nebyl. Musí to být osobnost,
kterou lidé budou znát nejen v Praze, ale
i v regionech. TOP 09 nechybí tváře, jen
ještě nedostaly prostor. Předseda TOP 09
má být člověk, který vrátí stranu tam, kam
patří, tedy k nějakým 16 procentům v par-
lamentních volbách, který osloví dostatek
voličů na to, abychom vyhráli příš tí rok
volby v Praze, který bude znát problémy
všech regionů a který dokáže strhnout dav. 

● Máte na mysli někoho konkrétního?
Teď o tom nechci spekulovat. Rojí se růz -

ná jména, Jiří Pospíšil, Markéta Adamová,
jen čekám, že někdo přijde s tím, že před-
sedou TOP 09 by měl být Dominik Fe ri. 
● Pan Feri vás údajně „přetáhl“ přes
těch pět procent nutných pro vstup do
sněmovny...

Já Dominika Feriho neznám. Přeji mu
všechno dobré, ale upřímně mám trochu
obavy, že ho vysoká politika semele. Ne -
vím, co bych si v jednadvaceti letech já
počal ve sněmovně. Budu rád, když z něj
bude dobrý poslanec. Na kandidátku patří
mladí lidé, ale ne ti, kteří nemají žád né pra-
covní ani životní zkušenosti. TOP 09 v Pra -
ze 6 je hodně mla dá, ale vždy dbáme na to,
abychom měli lidi, kteří mo hou ostat ní
svou zkušeností nasměrovat, mohou být
vzorem. Proto jsem rád, že tady máme tře -
ba pana senátora Jiřího Růžičku.
● Budete chtít obhájit post starosty?

Určitě ano. Půjdu do toho. 
● Co se vám za tři roky na radnici pove -
dlo?

Budu to opakovat pořád dokola, povedlo
se nám otevřít radnici lidem. Ať se to ně-
komu líbí nebo ne, dostali jsme za to do-
konce několik ocenění. Zahájili jsme parti-
cipaci, která tady nikdy nebyla, bavíme se
s lidmi, chodíme za nimi.
● A co se nepovedlo?

Třeba Playboy, ten se nepovedl… (pozn.
red. Ondřej Kolář měl placený rozhovor
v časopise Playboy. Po kritice částku uhra-
dil z vlastních peněz). Z počátku nám
špatně fungoval úklid Prahy 6, zkoušeli
jsme šetřit na sekání trávy, protože jsme
nechtěli dotovat magistrát.

Ondřej Kolář:
Musíme nabídnout pozitivní témata

Tři roky je ve vedení radnice Prahy 6 starosta Ondřej Kolář
(TOP 09). Za rok bude svůj mandát obhajovat, aby ale
volby nedopadly pro TOP 09 jako ty do sněmovny, je
podle něho nutné nabídnout lidem pozitivní témata.
„V komunále nemůžeme hrát na to, že Babiš je zlo, i když
si to můžeme myslet. Musíme nabídnout voličům pozitivní
témata a řešení konkrétních problémů, které se týkají
Prahy 6. Umět ty problémy pojmenovat, nabídnout řešení,
nabídnout vizi, kam se má městská část posunout,“ říká.



18 www.vase6.cz

zdraví

■ Evropská x Přední 
■ Pelikánova u potoka 
■ Pod Ořechovkou x Klidná 
■ Rakovnická x Ledecká 
■ Kutnauerovo náměstí (ul.
Vodňanského) 

■ Pod Mohylou x Chrášťánská 
■ Arabská (u bývalých staveb-
nin)
■ Radistů x Navigátorů
■ Stamicova x Brixiho 
■ Vostrovská x Na Pernikářce

■ Na Valech x K Brusce 
■ V Podbabě (proti č. 28)
■ Stochovská x Sobínská 
■ Pod Novým lesem x Nový Le -
sík 
■ Na Míčánce x Na Klimentce 

■Terronská x Nám. Interbrigá -
dy 
■ Sibeliova x Na Hubálce 
■ V Sedlci (proti č.p. 9/23)
■ Fragnerova x Na Ostrohu
■ Glinkova x Kanadská

Pá–So 3.–4. 11. 

Ne–Po 5.–6. 11. 

Pá–So 10.–11. 11. 

Ne–Po 12.–13. 11. 

■ Na Okraji x Krásného 
■ Stamicova x Brixiho 
■ Na Okraji x Na Větrníku

■ Na Větrníku x Dusíkova 
■ Nad Alejí x Šantrochova 
■ Brunclíkova x Nad Alejí

■ Sestupná x V Domcích 
■ Zeyerova alej x Nad Alejí 
■ Heyrovského náměstí (u ob-
chodu) 

■ Nad Hradním potokem x Po-
toční 

6. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

8. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

9. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejner bude přistaven
v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

ho diny. Po celou dobu odborná
obsluha bude monitorovat jeho
naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.

Do kontejneru lze odkládat
starý nábytek, koberce a lino-
lea, zrcadla, umývadla, vany

a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty.

Nelze do něj však odložit živ-
nostenský odpad, nebezpeč ný
odpad (např. autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a spo ráky. 

■ Parléřova x Myslbekova 
■ Libocká (na chodník)

■ Pod Královkou x Nad Kaje-
tánkou 
■ Liborova x Šlikova 

■ Patočkova x Junácká (chod-
ník)
■Kopeckého x Pod Věží (vozov.
před 5/2309)

■ Bělohorská x Kochanova 
■ Kutnauerovo nám.

■ Hošťálkova x Štefkova 
■ 8. listopadu x U Kaštanu 

■ U Ladronky x Kopeckého ■
■ U Ladronky x Oddělená 

■ Za Oborou x Pozdeňská 
■ Břevnovská (vedle býv. kina)

■ Haberfeldova x Anhaltova 
■ Moravanů x Libovická 

■ Ve Višňovce x K Mohyle 
■ Chýňská x Zličínská 

■ Ruzyňská x Ledecká 
■ nám. Čs. Povstání

■ Pelikánova (u potoka za do -
mem č. 115/4)
■ U Silnice x Nová Šárka (pod
separací)

■ Šmolíkova (slepé rameno)
■ Brodecká x Únětická 

■ U Silnice x Ke Džbánu 
■ Radistů x Navigátorů

■ Vlastina x U Silnice
■ Ciolkovského x U Valu 

13. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

15. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

16. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

21. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

22. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

23. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

27. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

28. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

29. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

30. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

4. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

■ Ruzyňská x Ledecká 
■ Ve Višňovce x K Mohyle

■ Pod Novým lesem x Nový le -
sík 
■ Pelikánova (za domem č.4)

■ Dělostřelecká x Spojená
Sibeliova x Na Hubálce

Sobota 4. 11. 2017, 9–12 hod.

Neděle 5. 11. 2017, 13–16 hod.

Sobota 11. 11. 2017, 9–12 hod.

Sběr
bioodpadu

Kontejner bude přistaven
v určeném termínu na
maximálně tři hodiny.

Po naplnění kontejneru před
koncem doby přistavení dojde
k jeho výměně. 

Do kontejneru lze odkládat
komunální bioodpad především
ze zahrad, jako je listí, tráva,
větve, neznečištěná zemina,
případně kuchyňský bioodpad
rostlinného původu. Nepatří
sem živočišné zbytky. 

Objemný
odpad a bioodpad 

Velkoobjemové kontejne -
ry jsou určeny na likvida -
ci zejména rostlinné ho

odpadu ze zahrádek, ale i na
likvi daci objemného odpadu
z do mácností ve vlastnictví fy-
zických osob.

Na stanoviště bu dou kontej-
nery přistaveny ve dvou varian-
tách. Kontejnery přistavené od

pátku do soboty, budou na sta-
noviště přistaveny vždy v pátek
nejpozději do 12.00 hod., od -
voz bude proveden v sobotu ve
22.00 hod. Kontejnery přista-
vené od neděle do pondělí, bu -
dou na stanoviště přistaveny
vždy v neděli nejpozději do
12.00 hod., odvoz bude prove-
den v pondělí ve 22.00 hod.

■ Na Větrníku x Dusíkova 
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlíd-
kou

■ V Středu x Na Volánové
■ Brixiho x Rejchova 

■ Krohova x Nad Lesíkem
■ Vostrovská x Na Pernikářce

■ Kralupská x Dobrovízská
■ Bolívarova (před č. 35)

■ Na Valech x K Brusce
■ Sibeliova x Farní

■ Manská zahrada (proti č.
309/67)

Zdroj:
MČ Praha 6

Sobota 18. 11. 2017, 9–12 hod.

Sobota 25. 11. 2017, 9–12 hod. 

Neděle 19. 11. 2017 9–12 hod.

Neděle 26. 11. 2017, 9–12 hod. 

Neděle 12. 11. 2017, 13–16 hod. 

Neděle 12. 11. 2017, 9–12 hod. 
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volný čas

Sestavil ho šéfkuchař Petr
Vlásek se svým týmem
a je laděno podzimně,

prá vě s využitím surovin, které
jsou zrovna teď k dispozici. Na
jídelním lístku tak najdete růz -
ně upravenou dýni.

Dopřejte si speciality z nové -
ho podzimního menu Avant-
Garde. U předkrmu budete
mož ná vá hat, zda dát přednost
tartaru a tataki z tuňáka, kan-
čímu hřbetu, terině Foie Gras,
raviolám s královským krabem

nebo jídlu na první pohled oby-
čejnému, ale neméně chutné -
mu: bramborám v popelu s Blá-
ťáckým zlatem.

Zahřejte se polévkou
Na podzim se rádi zahříváme

a k tomu dobře poslouží polév -
ka. V AvantGarde budou va řit
drůbeží consommé a dýňovou
s červeným kari a kokosovým
mlékem.

Bramborové noky s černým
lanýžem a smržovou omáčkou,

tuňák se žlutou ředkví a zázvo-
rovou omáčkou, perlička s kaš-
tanovým pyré a koňakovou
omáčkou, telecí svíčková, da -
něk se šípkovou omáčkou nebo
hovězí svíčková. Už máte hlad?
Který z hlavních chodů si vybe-
rete? Můžete dát přednost také
čerstvé rybě nebo seafoodu dle
denní nabídky.

Pokud ani po těchto třech
chodech nebudete mít dost ne -
bo prostě jen potřebujete hře -
šit sladkou či slanou tečkou,

v AvantGarde jako by nové pod-
zimní menu chystali přímo pro
vás. Dáváte-li přednost slad-
kému, vyberte si hruškové taš -
ky s ořechy, zakysanou smeta-
nou a jogurtovou zmrzlinou
nebo mrkvový dort se zázvoro-
vou panna cottou a červeným
grepem či čokoládovo-nugátový
mousse s malinovým sorbetem.

Milovníci slaného asi neodo-
lají výběru sýrů z ekofarmy
Kra solesí s hroznovým vínem,
ořechy a ovocnou marmeládou.

V AvantGarde
vaří podzimně
Napadlo vás někdy, co všechno nám dává naše příroda a z čeho je
možné uvařit výborné speciality? Dáváte přednost sezonním
surovinám? Inspirujte se v dejvické restauraci AvantGarde a dejte
si něco dobrého z nového menu.
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Hledáme uklízeče
◗ Odpolední činnost
◗ Práce možná na ŽL

i na dohodu

Více informací na
tel. 233 018 211,

recepce@poliklinikadam.cz
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326
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NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
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 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu

 Tradice a spolehlivost

Šolo spol. s r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071, 
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz
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volby

Jak dopadly volby
v šesté městské části
Pirátům dalo hlas 17,27 % voličů, hnutí ANO
má 16,83 % a TOP 09 16,33 %. ODS získala
15,62 %, KDU-ČSL 6,23 %, STAN 6,21 %,
ČSSD 5,43 %, KSČM 4,62 %, SZ 2,94 %
hlasů. Volební účast byla v Praze 6 71,63 %. 

Volby nedopadly pro TOP 09 dobře. To je fakt. TOP 09 se teď musí
soustředit na to, aby se znovu postavila na nohy – přežila svou kli-
nickou smrt a potřebuje nyní rehabilitovat. Být pozitivní a přesvěd-
čit lidi, že umí být pozitivní a nabízet kvalitní a smysluplná řešení.

Omdřej Kolář (TOP 09)

Neexistují chytřejší voliči v ČR než voliči v šestém pražském ob-
vodu. Signál, který vyslali je třeba pochopit, a ne ho shazovat ze
stolu. Děkuji voličům za více než 8 tisíc hlasů ODS na Praze 6. Chá -
pu je jako ocenění celostátní reprezentace i naší práce na Praze 6.
Jedná se však i o závazek pro komunální volby v říjnu 2018. Dra-
matický pokles TOP 09 a STAN naopak může souviset s činností,
či spíše nečinností vedení radnice. Piráty je třeba vnímat jako nový
fenomén a musíme přijmout očekávání voličů a umět vysvětlit
i prakticky předvést, že ODS není stará nudná fosilie a umí být sexy
a atraktivní. Piráti v tuto chvíli důvěru mají a je třeba jejich názory
vnímat a hledat společné průniky a řešení, jak zlepšit život na še-
stce. Jakub Stárek (ODS)

Myslím, že vítězství ANO 2011 celorepublikové i v Praze je pře-
svědčivým důkazem toho, že všichni občané nepodlehli štvavé,
někdy až hysterické kampani některých stran vůči našemu hnutí.
Za to bych chtěl našim voličům vyjádřit velké poděkování. Při kon-
taktní kampani jsme řešili řadu jejich dotazů a otázek. Bylo pro nás
podnětné vidět, které problémy občany trápí. Celkově uspěly přede-
vším strany a hnutí s protestním potenciálem. Je zřejmé, že tra-
diční strany se nepoučily a nemají voličům co nabídnout. Vítězství
Pirátů na Praze 6, dosavadní tradiční kolébce TOP 09, je toho dů-
kazem. To, že hnutí ANO 2011 skončilo na Praze 6 druhé považuji
samozřejmě za úspěch. Z volebních výsledků je vidět i to, že ani
hnutí STAN se svou masivní kampaní příliš voličů neoslovilo.   

Roman Mejstřík (ANO)

Starostové a nezávislí se dostali do sněmovny navzdory velké ne-
přízni předvolebních průzkumů a především jejich interpretací
v médiích, které svorně tvrdily, že nemáme žádnou šanci a ještě
svým nezodpovědným chováním ohrožujeme demokracii v České
republice. Volili nás prostě jen ti nejodvážnější příznivci. Za tuto
odvahu jim smekají klobouk Starostové v celé republice. Praha 6
(6,21%) totiž táhla pražský výsledek vzhůru a náš výkon v Praze
(5,05 %) způsobil, že jsme „proti všem předpokladům“ prošli do
sněmovny – samostatně hned na první pokus (5,18 %). Porazili
jsme KDU-ČSL, KSČM V Praze i Zelené a jsme nadmíru spokojení.
Náš úspěch ve sněmovně zabránil například vládní dvojkoalici ANO
a Tomia Okamury. Řídil jsem osobně jako pražský lídr naši praž-

skou kampaň a hlavní úkol se nám podařilo splnit – překročili jsme
5 % a celostátního lídra Jana Farského jsme dovedli do sněmovny.
Mám z toho velkou radost. A za sebe: Jsem celkem bojovný typ
a řídím se heslem: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ A příští rok tu máme
- pro nás velmi důležité – komunální volby nejen v Praze 6, ale také
v hlavním městě Praze. A ty by asi neměly dopadnout jako ty letošní
parlamentní, že ano? Jan Lacina (STAN)

Vlna preferencí antisystémových stran dopadla i na Prahu 6,
která se pokládá za poměrně konzervativní a voličsky stabilní měst-
skou část. Dobrou zprávou je, že SPD skončilo v propadu, nicméně
velkým překvapením bylo vítězství Pirátů, a to zejména proto, že
málokdo živého Piráta v Praze 6 viděl. Zřejmě zapůsobil jejich před-
seda neotřelou novostí a entuziazmem.  KDU-ČSL získala 6,23%
hlasů, zanechala za sebou STAN, ČSSD nebo KSČM, co znamená
z pohledu celkové předvolební atmosféry slušný výsledek, za který
je voličům nutné poděkovat. Tradičně nadprůměrná volební účast
je pro Prahu 6 také dobrou vizitkou a ukazuje na zájem a politickou
vyspělost našich občanů. Marián Hošek (KDU-ČSL)

Jsem moc rád, že se Piráti setkali na Praze 6 s velkým úspěchem.
Chtěl bych tedy tímto voličům poděkovat za jejich přízeň. I díky je-
jich hlasu se do Poslanecné sněmovny dostalo 5 Pirátů z Prahy,
kteří se budou zasazovat o digitalizaci státu, aby se 90 % věcí dalo
vyřídit z domova bez front jako například například založení firmy
za jeden den. Pirátští poslanci také budou podporovat návrhy ve-
doucí ke zlepšení dopravní obslužnosti hlavního města a zvýší do-
tupnost bydlení. Viktor Mahrik (Česká pirátská strana)

Výsledek zelených ve Sněmovních volbách hodnotíme velmi
špatně. Děkujeme za všechny hlasy, ale mrzí nás celková ztráta dů-
věry voličů i na Praze 6. Pro celou stranu je to drsná příležitost pro
reflexi. Parlamentní a komunální volby jsou ale něco zcela odliš-
ného. Zelení mají na Praze 6 silnou pozici a ztracený hlas nijak ne-
hrozí. Voliče můžeme ujistit, že našich šest zastupitelů Městské
části Praha 6 i nadále zůstává věrno programu zodpovědného
a transparentního hospodaření s majetkem, včasného zapojování
občanů do důležitých rozhodnutí a ochrany přírody a životního pro-
středí vůbec. Vladimír Šraier (SZ)

Především děkuji těm, kteří vytrvali a volili KSČM. Říjnové volby
nebyly o komunálních problémech. I v Praze 6 se silně projevil hlas
nespokojenosti a protestu s politikou tradičních stran. Část našich
příznivců usoudila, že KSČM je na centrální úrovni málo důrazná
a nedostatečně chrání jejich zájmy. To byl důvod ztrát, které mě
velmi mrzí. JUDr. Ivan Hrůza (KSČM)

Především děkujeme těm voličům, kteří nám dali svůj hlas. Celo-
státní volební výsledky nových a dosud neokoukaných uskupení
ukazují, že volič je s prací tradičních stran nespokojen. Zda se roz-
hodl správně ukáže čas. S výsledky voleb do sněmovny v Praze sa-
mozřejmě spokojeni nejsme, jsou v podstatě totožné s výsledky v
celé republice. Odráží se v nich hlavně neúspěšný marketing vedení
celé sociální demokracie. René Pekárek (ČSSD)
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Dovolujeme si Vás pozvat do
dejvické Pivnice „U Zívalů“,

kde Vám nabídneme:
• Tankové pivo •

• Denně hotová jídla •
• Minutková kuchyně •

• Speciality nejen k pivu •
• Oddělený salonek •

• Sportovní přenosy na
velkoplošných obrazovkách •

• Oběd s sebou – menu box zdarma •

Těšíme se na Vaši návštěvu
Pivnice U Zívalů, Kafkova 12, Praha 6

www.uzivalu.cz

Kvůli novému ochranné -
mu cyklopruhu, se kte-
rým vedení Prahy 6 od

počátku nesouhlasilo, se výraz -
ně zúžil jeden z pruhů pro mo-
torová vozidla. Magistrát na -
konec oznámil, že nový 150
me trů dlouhý cyklopruh ome-
zuje plynulost dopravy a způso-
buje bezpečnostní problémy,
pro to ho nechá odstranit.

„Magistrát na Patočkovu vy-
střelil cyklopruh, na radiálu,
sou část městského okruhu.
Chtěl bych vidět cyklistu, který
se tam vřítí pod kola kamionu,
které tady mimochodem už
dávno neměly jezdit. A teď při-
jde zpráva, že cyklopruh se bu -
de rušit! Takže nejdřív se tam
namaluje, teď se bude zamazá-
vat?,“ komentuje situaci staros -

Kontroverzní cyklopruh

na Praze 6 zmizí
I přes kritiku vedení Prahy 6 magistrát
nechal namalovat cyklopruh v Patočkově
ulici na Břevnově. Nakonec ho nechá
odstranit, protože omezuje plynulost
provozu. Patočkova ulice je velmi vytížená
čtyř proudová komunikace.

ta Prahy 6 Ondřej Kolář. Praž-
ský radní pro dopravu Petr
Dolí nek (ČSSD) připustil, že po
diskuzi s místními požádal ma -
gistrát o změnu. Cyklopruh by
měl být odstraněn.

K problematice se v minu-
losti vyjadřoval i Vratislav Filler
z Aut*ma tu, který měl opačný
názor než starosta Prahy 6.
„Pa točkova ulice je vhodným

koridorem pro jíz du na kole, má
ve stoupání nejmírnější sklon
ze všech okolních ulic a funguje
jako dobré pokračování od Stře-
šovické vozovny, kde už cyklo-
pruhy jsou. Pro řidiče se nemě -
ní téměř nic. Pro jízdu ry chlostí
50 km/hod. je pruh širo ký 3,25
metru naprosto dostačující,“
uvedl nedávno ve svém vyjádře -
ní na sociálních sítích.

Opravy na Evropské
skončily
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Technická správa komuni-
kací zde vyměnila povrch
vozovky, v úseku od kři-

žovatky s ulicí Vlastina po MÚK
s Pražským okruhem v délce
1,5 km v obou směrech. Opra-
vovalo se zde dokonce v devíti
fázích. 

Práce začaly v červenci, po-
stupně došlo k odfrézování as-
faltových vrstev, opravu trhlin
a výtluků, vyrovnání obrub
a vý měně poškozených obrub.
Pracovalo se vždy po malých

částech a vždy byly pro řidiče
zachovány dva jízdní pruhy. Ji -
nak by hrozilo, že doprava zko-
labuje.

„Důvodem zkrácení stavby
bylo zrychlení pokládky asfalto-
vých vrstev a kvalitní podklado -
vá vrstva zastávkových záli vů.
Zejména u páteřních ko mu ni -
kací typu Evropská je každý den
urychlení rekonstru kce pro do-
pravu mimořád ně důležitý,“
uvedl pražský náměstek pro do-
pravu Petr Do lí nek.

O deset dní dříve, než bylo plánováno,
skončily opravy vozovky na Evropské ulici.
Řidiči tady už projedou bez omezení.
Původně měly opravy trvat do 6. listopadu.
Na Evropské došlo v několika fázích
k obnově povrchu vozovek.
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Kroužky angličtiny probíhají ve vět-
šině školek na Praze 6. Známá ja zy -
ko vá škola Spěváček přišla se zajíma-

vým projektem. V kroužcích pro před školní
děti využívá přirozeného res pektu dětí
k pra rodičům a zaměstnává seniory.

Ve vybraných školkách na Praze 6 se tak
můžete setkat s anglicky mluvícími „babič-
kami“, které děti hravou formou seznamu -
jí s angličtinou.

Jedné z lektorek JŠ Spěváček, paní Mgr.
Marie Sniegonové, jsme se zeptali, proč se
rozhodla věnovat svůj čas dě tem ve škol-
kách. „Mám děti ráda – jsou bezelstné,

Senioři vyučují angličtinu
v mateřských školách na Praze 6 upřímné a roztomilé. Díky tomu, že mám

vnuky, jsem zjistila, že mě tato práce bude
bavit. Jsem v ní velice spokojená.“

Spěváček plánuje rozšířit úspěšný pro-
jekt do dalších MŠ po celé Praze a majitel
školy pan Jiří Spěváček k tomu dodává:
„Senioři se jako lektoři v kroužcích pro děti
úspěšně prosazují v konkurenci o několik
desítek let mladších lektorů. Zaznamenali
jsme nadšené ohlasy u dětí a velmi pozi-
tivně vnímají seniory i pracovníci školek.
Ke své práci přistupují s příkladnou zodpo-
vědností.“

Máte zájem stát se lektorem angličti -
ny v mateřských školách? Zavolejte na
číslo 800 100 620 nebo pošlete životopis
na e-mail skola@spevacek.info.

Pro stovky dětí je letošní školní rok
přelomový. Na konci školního roku
opustí „své“ základky a začnou další

životní etapu na gymnáziích či středních
odborných školách. I když se zdá být dub-
nový termín daleko, rozhodnout se a vzá-
pětí se začít připravovat, by děti měly co
nejdříve.

Pro střední školy se přijímací zkoušky
z matematiky a českého jazyka konají v ně-

kolika termínech od 12. do 17. dubna, ná-
hradní termín bude v květnu. Děti, které se
plánují hlásit třeba na konzervatoř, ale mu-
sejí počítat s talentovou zkouškou, která je
naplánována už na leden. 

Pokud chcete, aby se váš syn či dcera na
přijímačky připravovali důsledně a pečlivě,
vyberte jim nějaký přípravný kurz. V Praze
se jich koná celá řada, a to jak pro střední
školy a gymnázia, tak i víceletá gymnázia.

Připravte dítě
na střední školu

Nastoupil váš potomek v září do posledního ročníku
základní školy a už brzy ho čeká rozhodování, na jakou
střední školu si podá přihlášku nebo je z něj čerstvý páťák
a společně se rozhodujete, zda dokončit základní školu
nebo zkusit zkoušky na víceleté gymnázium? Co si počít
a kde hledat pomoc?

Výhodou je, že děti se učí z matematiky
a češtiny přesně to, co je potom bude čekat
u přijímaček. 

Prvním a nejdůležitějším krokem je však
vybrat si, kam se vůbec bude potomek hlá-
sit. Pokud máte jasnou představu o tom,
jakou školu by mělo dítě vystudovat, za-
brzděte. Výběr by měly ovlivňovat i zájmy
a přání budoucího středoškoláka. Jinak
můžete brzy po nástupu na střední školu
narazit. Pokud ho škola nebude bavit, ne-
bude mít motivaci se snažit a spíš se bude
jen trápit. Počítejte navíc s tím, že i když se
dítě dostane na školu, kterou si samo zvo-
lilo, mohou se jeho školní výsledky oproti
těm ze základní školy zhoršit. Na střední
škole jsou na studenty kladeny mnohem
vyšší nároky. Pokud si nejste jisti, zda dítě
na ten který obor takzvaně „má“, obraťte
se na škol ního výchovného poradce. 

Navštivte přehlídku škol
Rozhodně nepropásněte dny otevřených

dveří, které vám o škole mnoho prozradí.
Můžete si ji pečlivě prohlédnout, popovídat
si s učiteli, nahlédnout do výuky a trošku
nasát školní atmosféru. Nevynechejte ani
pátrání na internetu. Ne vše, co tam o škole
najdete, je samozřejmě pravda a zprávy je
tak třeba filtrovat. Můžete ale třeba najít
něco o historii, pečlivě si prostudovat mi-
moškolní aktivity a život školy a také nara-
zit třeba na debaty žáků, kteří toho vědí víc
než dost. 

Vydejte se také koncem listopadu na 21.
ročník přehlídky středního a vyššího od-
borného školství. SCHOLA PRAGENSIS se
koná koncem listopadu v Kongresovém
cen tru Praha a představí vám jednotlivé
školy, jejich výsledky jak studijní, tak i v ob-
lastech zájmových činností.
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Zároveň je pátá třída často
rokem velkého rozhodo-
vání – pokračovat dále na

základní škole, nebo jít studo-
vat na osmileté gymnázium?
Jako rodiče chceme pro děti to
nejlepší – a proto často ani ne-
pochybujeme, že gymnázium je
správná volba. Vidíme jej jako
cestu k dobrému vzdělání
i k lepší perspektivě pro budou -
cí uplatnění.

Jak ale zjistit, jestli je osmi-
leté gymnázium pro moje dítě
to nejlepší? A jak vybrat to,
které pro něj bude nejvhod-
nější?

Úvahy o přestupu je dobré
na časovat na 2. pololetí 4. třídy.
Následně si zmapujte vhodné
školy, projděte si školní vzdělá-
vací programy, charakteristiky
a požadavky předvybraných
škol. Navštivte společně s dětmi

Dítě v 5. ročníku základní školy.

A kam dál?

Pátá třída je pro děti rokem velikých změn.
Děti opouštějí prostředí prvního stupně se
svou paní učitelkou, která je provází
školními dny, a vydávají se do světa, kde
mají být samy zodpovědné a samostatné. 

jejich dny otevřených dveří, kde
nejen získáte spoustu důleži-
tých informací, ale zároveň na-
sajete atmosféru školy a budete
mít možnost doptat se na otáz -
ky, které vás i dítě zajímají.

Je důležité uvědomit si, že
gymnázium je typ školy orien-
tovaný na akademické vzdělání
a často jako příprava na stu-
dium vysoké školy. Musíte tedy
zvážit, jestli je dítě studijní typ
– rádo se učí, má zažité sviž -
nější pracovní tempo, dokáže se
orientovat v textu, zvládá adap-
taci v novém prostředí, stres ze
zkoušek i samotného studia.

Samotná příprava dítěte
k ús pěšnému složení přijíma-
cích zkoušek je velmi důležitá.
V 5. ročníku ZŠ Duhovka děti
na toto přijímací řízení syste-
maticky připravujeme. Součas -
ně probíhá pro zájemce odpo-
lední kroužek přípravy na
gym  názia. Procvičujeme nejen

modelové testy, ale klademe
důraz i na testovací strategie.
Je důležité uvědomit si, že testy
jsou postaveny tak, že nikdo ne-
odpoví správně na všechny
otáz  ky, že se nesmí nechat od-
radit tím, že odpověď na něja-
kou otázku neví, přeskočit ji
a jít dál. Dokázat využít celý
čas, který má a umět pracovat
v neznámém prostředí. Je také
možné využít přípravy na zkou-
šky nabízené vybraným gymná-
ziem. A jak poznáte, jestli jste
zvolili správnou cestu? Jak ře -
kla Marie Montessori, význam -
ná italská lékařka a pedagožka:
„Jedním z ukazatelů správnosti
procesu vzdělávání je spokoje-
nost dítěte“, což se dá přeložit
také jako: Vnímejte své dítě,
bavte se s ním, nabízejte mu
a ukazujte mu jeho možnosti
a pokud se samo bude moci po-
dílet na volbě své další cesty,
bude spokojeno ono i vy.
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luštění

V tajence naleznete citát Lucie Bílé.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V6 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele -
fonní číslo. Odešlete na
adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb Hon ba za časem od
Francoise Lelorda.

INZERCE V6-1019
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Expozici připravilo Stu-
dijní a dokumentační
cen trum vily Tugendhat

Muzea města Brna jako putovní
prezentaci. Má návštěvníkům
přiblížit historii vily od jejího
vzniku přes náročnou obnovu
až po úspěšnou současnost. Vý-
stava je pět let stará a tvoří ji

čtrnáct ucelených tematických
okruhů, které pojednávají o his-
torii vily v několika časových
ob dobích.

Informační panely doplňují
velkoformátové fotografie, kte -
ré přibližují atmosféru vily Tu-
gendhat pomocí detailů desig-
nového nábytku, materiálů

Vila Tugendhat
na Norbertově
Brněnská Vila Tugendhat se na čas
přestěhovala do Prahy 6. Ve Studijním
a dokumentačním centru Norbertov je totiž
k vidění výstava pojmenovaná Vila
Tugendhat 1928–2013. Připravilo ji Muzeum
hlavního města Prahy a navštívit je ji
možné až do 28. ledna.

a iko nicky známých částí do -
mu, jako je chromové opláštění
sloupu v interiéru nebo průhled
pásovým oknem do zahrady vi -
ly. Součástí výstavy je i model
objektu v měřítku 1:50. Výsta -
vu už viděli lidé ve více než pě-
tadvaceti světových destina-
cích.

Brněnský funkcionalistický
skvost  je dílem německého ar-
chitekta Ludwiga Miese van der
Rohe. Návrh vypracoval pro
man žele Gretu Tugendhatovou
a Fritze Tugendhata. Stavba je
označována za nejvýznamnější
Miesovo předválečné dílo, je
unikátní, co se týče konstrukce,
prostorového uspořádání, inte-
riérového vybavení, technické -
ho zázemí a začlenění objek tu
do přírodního rámce. Poprvé
v dějinách architektury byla při
stavbě soukromého domu užita
ocelová nosná konstrukce. V in -

teriérech jsou použity vzácné
materiály, jako je onyx z Ma-
roka, italský travertin či dýhy
z exotických asijských dřevin.
V roce 2001 byla vila Tugend-
hat zapsána do seznamu světo-
vého dědictví UNESCO.

S výstavou na Norbertově
souvisí i doprovodný program.
Přednáška Genius loci svahu
nad lužáneckým parkem v Brně
a vily rodiny Löw-Beerových,
která připomene původ vily Tu-
gendhat a souvislosti, které
ovlivnily názor manželů Tu-
gendhatových na architekturu
jejich vlastní vily, se bude konat
7. prosince od 17.00 hodin
a k příchozím promluví PhDr.
Dagmar Černoušková. Na akci
je však potřeba si rezervovat
místo, a to prostřednictvím re-
zervačního formuláře, který je
k dispozici na webu Muzea
hlavního města Prahy. 
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„Za šest desítek let se
škola samozřejmě
moc změnila. Budova

samotná, třídy, vše vypadá
jinak. A jiný je pochopitelně
v dnešní době i přístup k výuce,
jiní jsou učitelé a jiné jsou
i děti,“ říká ředitelka školy Mar-
cela Zavadilová. „Prožívá me
krás né a příjemné období. Před
několika lety se nám vrátili prv-
ňáčci a pravda je, že prvňáč ci
a deváťáci dělají školu školou. Je
nás tady strašně moc, ale uží-
váme si to,“ dodává zástupce ře-
ditelky Jaroslav Šter cl.

●Slavíte kulatiny, škole je še-
desát let. Jak budete slavit?

Marcela Zavadilová: Už jsme
v podstatě slavit začali, první
oslava proběhla v rámci Evrop-
ského dne jazyků koncem září.
Můj zástupce Jaroslav Štercl
dětem povyprávěl o historii ško -
ly a spolu se školním parlamen-
tem oficiálně vyvěsili vlajku
s logem naší školy. Pro děti byl
po tom připraven program
v rám ci dne jazyků, který samo-
zřejmě coby jazyková škola sla-
víme každoročně. Letošním té-
matem byla historie výuky
ja zyků. Přišli k nám naši bývalí
učitelé jazyků, dětem ukázali
staré učebnice a vyprávěli jim,
jak se tady jazyky dříve učily.

Jaroslav Štercl: Plánujeme ta -
ké v prosinci den otevřených
dveří, v jehož rámci připravíme
větší oslavu. Pozveme samo-
zřejmě rodiče, bývalé učitele
a žáky. Připraveny budou i be-
sedy s našimi úspěšnými býva-
lými žáky. Na jaře bude druhé
kolo dne otevřených dveří, vy-
dáme bulletin, kde popíšeme

Pod Marjánce je šedesát,
je ale moc mladá na to, aby mohla vyprávět!
Šedesáté narozeniny slaví Základní škola
Pod Marjánkou. Jubileum si tady budou
současní a bývalí učitelé i žáci připomínat
po celý rok. Škola byla postavena podle
projektu Ateliéru Š Ústavu pro projektování
výstavby hlavního města Prahy. Jako
jedenáctiletá střední škola s prvním až
desátým ročníkem začala fungovat přesně
2. září 1957. Od školního roku 1968/69 se
změnila na školu s rozšířenou jazykovou
výukou.

historii a současnost školy. Se -
šla se nám také spousta histo-
rických pomůcek, připravíme
proto retro výstavu o tom, jak
se u nás učily jazyky. 
● Slavit se tedy bude po celý
rok?

Jaroslav Štercl: Nebudeme
dělat žádnou monstrózní os -
lavu, protože si myslíme, že še-
desátka není zas tak strašně vý-
znamné jubileum, ale celý rok
si výročí určitě připomínat bu-
deme. Také chceme vyhlásit
sou těž o nejlepší fotografii naší
školy. Zajímavé totiž je, že bu-
dovu není vůbec snadné vyfotit.
Družina bude pro změnu soutě-
žit s obrázky. A těší nás, že s ná-
pady přicházejí i samotné třídy.
Deváťáci třeba vytvářejí 3D mo -
del naší školy. Dostaneme ho od
nich na konci školního roku na
rozloučenou.
● Co je šedesát let v historii
školy?

Jaroslav Štercl: Slavíme
s pod titulem „Je mi už šedesát,

jsem ještě moc mladá na vzpo-
mínání“. Protože šedesát let
v historii školy není vlastně vů -
bec nic, jsou školy, které fungují
třeba 150 let. Naše škola je ješ -
tě velmi mladinká!

Marcela Zavadilová: Za šest
desítek let se škola samozřejmě
moc změnila. Budova samotná,
třídy, vše vypadá jinak. A jiný je
pochopitelně v dnešní době
i přístup k výuce, jiní jsou uči-
telé a jiné jsou i děti. 

Jaroslav Štercl: Co se asi ne-
změnilo je tradice výuky jazy -
ků. Tu si intenzivně držíme už
pětačtyřicet let! 
● Co říkají vaši bývalí učitelé
a žáci, když se přijdou do ško -
ly podívat?

Jaroslav Štercl: Teď u nás byla
naše bývalá paní ředitelka
a byla nadšená. Ji i nás těší, že
víme o úspěších bývalých žáků
školy, řada z nich dokonce pro-
razila ve světě.
● Škola před těmi šedesáti
lety měla osm stovek dětí

Ze školních kronik…
■2. září roku 1957 začíná další školní rok. V Praze 6 tehdejší primátor slavnostně otevírá novou
jedenáctiletou střední školu Pod Marjánkou 2. Čítá 23 tříd (10 na nižším stupni, 8 na středním
a 5 na vyšším), v přízemí pak dokonce samostatně sídlí zvláštní škola s pěti třídami. 
■ Na podzim roku 1961 se z jedenáctiletky odtržením 3. stupně stává základní devítiletá škola.
■ Zvláštní škola konečně získává svou vlastní budovu a přízemí tedy mohl začít využívat první
stupeň. Po deseti letech je v rámci akce Z dobudováno školní hřiště.
■ V září roku 1968 je zahájeno vyučování cizích jazyků. Ve dvou třetích třídách se začíná vy-
učovat němčina, v pátém ročníku pak přibude ruština. Škola se stává školou s rozšířenou výukou
cizích jazyků. V květnu tohoto školního roku poprvé probíhají přijímací zkoušky – ze 100 při-
hlášených dětí je jich 64 přijato.
■V sedmdesátých letech je vybudována jazyková laboratoř. Na škole začínají pracovat sovětské
lektorky. 
■ Školním rokem 1981/82 se v rámci profilace školy poprvé vyučuje angličtina jako další cizí
jazyk a první stupeň začíná až od třetích tříd, do kterých se žáci nabírají na základě přijímacích
zkoušek. 
■ Přelomový rok 1989 a změny s ním související samozřejmě ovlivnily práci a život školy. Kro-
nika uvádí – učitelé mohou vykládat události z našich i světových dějin pravdivě a objektivně.
V pololetí nebyla klasifikována občanská nauka a dějepis. Na základě požadavků rodičů 3. a 4.
tříd byla výuka ruského jazyka změněna na západní jazyk. 
■Nová obrázková kronika vedená od školního roku 2002/03 pak dokládá začátky výuky dalším
cizím jazykům – francouzštině a španělštině. 
■1. září 2011 byly poprvé po 30 letech znovu otevřeny 1. třídy, a to hned tři, celkem bylo přijato
75 dětí na základě testu školní zralosti formou zápisu do 1. ročníku.
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školství

Zároveň nabízíme volné hodiny
TENISOVÉ HALY POHOŘELEC

Diskařská 1, Praha 1
Rezervace a info:

733 192 198, 603 50 99 50

Přijmeme pomocnou sílu
do tenisové klubovny

po–pá 16–19 hod.
(vhodné pro studenty

i důchodce)
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Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS

● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz
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F I R M A  Š + M
provádí práce

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,

TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.

Rozpočty a konzultace zdarma.

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.malirlakyrnik-praha.cz
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a ko lem čtyřicítky učitelů.
Jak je to teď?

Marcela Zavadilová: Teď má -
me téměř 670 dětí a přes pade-
sát pedagogických pracovníků. 
● Kdy bylo škole skvěle a kdy
„ouvej“?

Jaroslav Štercl: Osobně si my -
slím, že krásné a příjemné ob-
dobí prožíváme právě teď. Před
několika lety se nám vrátili prv-
ňáčci a pravda je, že prvňáčci
a deváťáci dělají školu školou.
Je nás tady strašně moc, ale
užíváme si to. Velmi se nám da -
ří ve výuce jazyků, ale i ve všech
ostatních oborech. Osobně
mám pocit, jako by se škola
v posledních letech nadechla
a byla v náladě jako v letech mi-
nulých, když se povedlo zavést
jazykovou výuku, když se poda-
řilo přidat angličtinu… Tyhle
novinky školu vždy „nakoply“. 

Marcela Zavadilová: A co se
týče negativních vzpomínek...
Škola vznikla v padesátých le-
tech, což mluví samo o sobě.
Kroniky z té doby jsou po -
chmur né a záznamy ukazují, že

to skutečně nebyly lehké časy.
A stejně tak doba normalizace
také nebyla pro školy snadná…
●Mluvíte o kronikách, hodně
z nich čerpáte a stále v zázna-
mech pokračujete…

Marcela Zavadilová: Máme
paní učitelku, která působí co -
by kronikářka a věnuje se za-
znamenávání důležitých udá-
lostí. Kroniky máme k dispozici
od založení školy a schází jen
jediné období, a to zrovna pře-
lomové po roce 1989. Porevo-
luční dobu zmapovánu bohužel
nemáme. Líbilo by se nám tu
chybějící část dopsat…
● Říkáte, že prvňáčci dělají
školu. Byl pro vás tedy rok
2011, kdy se nejmenší děti
vrátily do školy, přelomový?

Jaroslav Štercl: Velmi zlomo -
vý a ve velmi příjemném vý-
znamu slova. Někteří měli sa-
mozřejmě i strach. Prvňáci
u nás nebyli třicet let! Ono se to
nezdá, ale zařizování kolem to -
ho byla spousta, uvědomte si,
že jsme museli nakoupit třeba
malé lavice, veškeré pomůcky!

K nám přicházely děti do třetí
třídy a ty už se jen utvářely. Sle-
dujeme neustále naše „první“
prvňáky, teď jsou v sedmičce
a ma jí naprosto vynikající vý-
sledky.

Marcela Zavadilová: Připra-
vovali jsme se na to několik let.
A nelitujeme. Bez prvňáků to
prostě nebylo ono. Prvňáčci
jsou nepopsaný list, my na nich
pozorujeme, co všechno se
zvládnou naučit za velmi krát-
kou dobu.
● Škola je držitelem titulu
Excelentní jazyková škola.
Přemýšlíte o tom, že byste za-
vedli nový jazyk?

Marcela Zavadilová: V po-
sledních patnácti letech jsme
přidali španělštinu a francouz-
štinu a zavedli jsme povinný
cizí jazyk od páté třídy a kon-
verzaci v jazyce od čtvrté třídy.
A máme vizi, že bychom od os-
mého ročníku zavedli třetí ja -
zyk, ale nepovinný. Pokud se
nám podaří toho docílit, část
dětí by od nás odcházela vyba-
vena dvěma jazyky na velmi do -

bré úrovni a v třetím by měly
základy.

Jaroslav Štercl: Uvidíme, zda
se nám to podaří, protože pro-
ces je to poměrně složitý. Jako
nový jazyk se nabízí italština,
nebyli bychom proti. Ale rádi
bychom také, aby děti měly vět -
ší zájem o ruštinu, to je u nás
totiž trvale nejméně oblíbený
jazyk, vybírá si ho nejmé ně dě -
tí. 
● Jaké máte „školní“ sny,
přá ní?

Marcela Zavadilová: Když
bude fungovat škola tak, jak
funguje teď, budu spokojená.
Přimlouvala bych se za to, aby
nám ubylo byrokracie a zbylo
více času na učení. 

Jaroslav Štercl: Já škole přeji
vnímavé kolegy, které naštěstí
máme, jim přeji více peněz
a nám všem tolerantní rodiče,
kteří chápou, že ne vše jde spl-
nit mávnutím kouzelného
prout ku. A připojuji se s přá-
ním, aby nám stále nepřibývaly
byrokratické úkoly a měli jsme
více času a klidu na práci. 
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AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku

Bytový dům
SUCHDOLSKÉ NÁMĚSTÍ I

SD Bohemia Group a.s.
Ukrajinská 1488/10
101 00 Praha 10

Vedoucí prodeje:
Ing. Iva Riegertová
Mobil: +420 731 126 095
E-mail: riegertova@sdengineering.cz

STAVBA
ZAHÁJENA!

byty 1+kk až 4+kk
vždy s balkónem nebo předzahrádkou
nápadité řešení dispozic – vybrané lze propojit
vysoký standard , velkorysé prostory, 2 patra garáží
prosvětlené interiéry, okna se zvýšenou neprůzvučností
klimatizační jednotky či rekuperace
nízkonákladovy dům, energetická třída B



28 www.vase6.cz

kultura

IN
ZE

RC
E 

V
6-

10
10

IN
ZE

RC
E 

V
6-

10
31

IN
ZE

RC
E 

V
6-

10
32

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6

Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné

pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov

◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho přání 

„Byl to malý zázrak,“
vzpomíná ředitelka
divadla Eva Kejkrto -

vá Měřičková. Zatímco nová do -
ba divadla spíše zavírala, na
umělecké periferii Prahy vzni -
klo divadlo s hereckým soubo-
rem (pod vedením Jana Borny),
který získal respekt a vavříny.

A nový soubor, studenti Miro-
slava Krobota z loutkárny DA -
MU, na úspěch navázal a roz-
množil jej. V Dejvickém divadle
vyzráli takoví herci jako Ivan
Trojan, Václav Neužil, Martin

Myšička, Hynek Čermák, Jaro-
slav Plesl, Martha Issová a dal -
ší, a koneckonců se tu projevil
i skrytý herecký talent samot-
ného Miroslava Krobota.

Narozeniny v knize
Jubileum oslaví divadlo hned

několikrát, od 15. října může
veřejnost spatřit v divadelní ka-
várně výstavu plakátů dvorní
výtvarnice DD Tanii Stránské.

Už několik týdnů pokračují
zkoušky inscenace „Honey“ na
Jatkách 78. Ve společném pro-

jektu Dejvického divadla a sou-
boru Cirk La Putyka se v režii
Miroslava Krobota potkají čle-
nové obou souborů, aby společ -
ně vytvořili něco zcela nového
a originálního. 

„Scénář jsem psal společně
s Lubošem Smékalem a vznikal
velmi dlouho,“ řekl k nové in-
scenaci Miroslav Krobot. Pre-
miéra bude 12. listopadu na
Jatkách 78 a diváci uvidí Lenku
Krobotovou, Janu Holcovou,
Je novéfu Bokovou, Václava Ne-
užila, Jaroslava Plesla, Vladimí -

Dejvické divadlo slaví

čtvrt století

Čtrnáctého října to bylo pětadvacet let, co inscenací Johanes
doktor Faust zahájila svoji existenci jedna z předních českých scén,
Dejvické divadlo.

ra Polívku, Pavla Šimčíka a dal -
ší. Zkoušení je fyzicky v nároč -
né, což dokumentuje i fakt, že
si při něm herečka Martha Is-
sová zlomila dvě že bra.

Koncem roku vyjde publi ka -
ce Pátých pět, výpravná kni ha
bude navazovat na Fotoalbum,
které vzniklo ke dvacetinám di-
vadla. A nakonec i samotné di-
vadlo bude trochu vyparáděné,
do víceúčelového prostoru zva-
ného Anti.kvariát přibyla nová
vzduchotechnika a nové podo -
by doznalo i průčelí divadla.

PŘ
IP

R
A

V
IL

 F
EF

ÍK
, F

O
TO

 W
IK

IP
ED

IA





30 www.vase6.cz

volný čas

IN
ZE

RC
E 

V
6-

10
02

IN
ZE

RC
E 

V
6-

10
09

IN
ZE

RC
E 

V
6-

10
49

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz
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■ Wenceslaus Hollar Bohe-
mus – Řeč jehly a rydla je vir-
tuální výstava jednoho z nejvý-
znamnějších barokních rytců
17. století připomínající 410.
výročí od narození a 340 let od
úmrtí Václava Hollara. Začíná
2. listopadu a potrvá do konce
letošního roku. Představena bu -
de v rámci výstavy kolekce rytin
z fondů Jiřího Karáska ze Lvo-
vic, Jarmila Krecara z Růžokvě -
tu a Arna Sáňky.

■ Requiem od W. A. Mozarta
si je možné přijít poslechnout
ve čtvrtek 2. listopadu od 20.00
hodin do kostela Církve česko-
slovenské husitské ve Wuchter-
lově ulici v Dejvicích. Představí
se sólisté Ludmila Vernerová,
Sylva Čmugorová, Aleš Briscein
a Mi loš Horák. Zahraje orchestr
Praga Sinfonietta se sborem

Vox Pragae. Koncert diriguje
Mi riam Němcová. Vstup je vol -
ný.

■ Přednáška Dětem zdravě:
Zdravé a rychlé večeře pro ce -
lou rodinu se bude konat 2. lis-
topadu od 18.00 hodin, a to
v KC Andělka. K příchozím pro-
mluví lektorka a výživová po-
radkyně Lucie Němečková. Bu -
d e se mluvit o tom, jak vařit
jednoduše, rychle, chutně
a zdra vě pro celou rodinu, co
dělat, když dítě nechce jíst
ovoce a zeleninu nebo jak po-
znat, jestli máme v jídelníčku
všechny živiny. 

■ Duše a dušičky se jmenuje
akce, která je určena nejen pro
děti, ale i pro jejich rodiče.
Konat se bude v sobotu 4. listo-

padu od 14.00 do 19.30 hodin
v Letohrádku Hvězda. Připra-
ven bude Halloweenský work -
shop, strašidelná stezka, zá -
bav né soutěže a hry o ceny. Kdo
bu de mít chuť, může přijít
v mas ce. Vstup na halloween-
skou akci je zdarma.

■ Doleva doprava aneb Po-
hádku dopravní přiveze do
Dej vického divadla soubor Vo -
caď pocaď. Pohádka bude před-
stavena v dej vickém Anti.kvari-
átu. Příběh divákům představí
školkou povinné kamarádky
Věr ku a Jindřišku.

■ Jan Maxa, Ondřej Ježek
a přá telé uvedou 8. listopadu
v KC Kaštan jediné, první a po-
slední živé vystoupení projektu
Pět let stará věc. Koncert za-
číná ve 20.00 hodin.

■ Výuka a opakování základ-
ních figur společenských tan -
ců čeká ty, kteří přijdou na další
Taneční odpoledne do sálu na
Marjánce. Akci pořádá Taneční
klub Astra Praha a určena je
pro všechny starší šedesáti let.
Tančit se začíná v 14.00 hodin,
připravena bude i ukázka dět-
ských tanečních párů.

■ Divadlo Komediograf při-
náší exluzivně do kina Dlaba-
čov hru Manželství v kostce.
Píše se rok 1987. Léto. Jez na
Beroun ce. Mladý Emil alias Vá -
lec se právě pokusil nebezpečný
jez sjet. Udělal se. A vů bec to
nevypadalo dobře. Naštěstí ho
mla dá Marcela alias Borůvka
zachránila. To byl začátek man-
želství, kte ré pak trvalo sto let.
Hra je příběhem o věčném sou-
boji mužů a žen.

Řeč jehly a rydla
2. listopadu

Requiem
2. listopadu

Večeře
pro celou rodinu

2. listopadu

Duše a dušičky
4. listopadu

Vocaď pocaď
5. listopadu

Pět let stará věc 
8. listopadu

Manželství v kostce
23. listopadu

Taneční odpoledne
16. listopadu

Domov sv. Karla Boromejského

www.domovrepy.cz
v Praze přijme

FYZIOTERAPEUTA
(muže i ženu). 

● Příslušné vzdělání a vztah

k seniorům.

● Pěkné prostředí a dobrý tým.

Prosíme o CV na:

konsolata@domovrepy.cz.
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Horoměřice, Praha – západ,
Suchdolská 682
tel.: 220 970 080, mobil: 724 534 238
Po–Pá: 6.15–18.00, So: 8.00–12.00

KLEMPÍŘSKÉ
PRÁCE

www.abhcar.czLASEROVÁ
GEOMETRIE
CENA OD 700 KČ





Zimní servisní prohlídka 

 

 


